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ZMLUVA o PoSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHo FINANčNÉHo PRÍSPEVKU
č. oPKZP-Po l-scl 1 1 -201'6-ll'l l'5

ľÁro ZMLUVA o PoSKYTľuľÍ NBNÁvRłľNÉHo rnĺłNČNÉHo pRÍspBVKU je lzavretál
podl'a $ 269 ods. Ż zákona č,' 5I3/I99I Zb. obchodný zálkonnk v znení neskorších pľedpisov, podl'a
$ 25 zákona č,. 292lŻ0I4 Z. z. o pľíspevku poskytovanom z európskych štruktuľálnych a investiěných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ě. 357 /2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite a o Zmene a doplnení neskorších zákonov a podl'a $ 20 ods. Ż zálkona ě' 523/2004 Z. z.
o ľozpočtových pľavidlách veľejnej správy a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ,,zákon o rozpoětových pravidlách") medzi:

Poskytovatelbm
nźnov:
sídlo:
IČo:
DIČ:
konajúci:

v Zastúpení
názov:
sídlo:
IČo:

Pľijímatelbm
názov:
sídlo:
zapísaný v:

konajúci:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského Ż8,975 90 Banská Bystrica
00 626 03r
Ing. Martin Lakanda, geneľálny ľiaditel'

na zálk|ade splnomocnenia obsiahnutého v Zrrĺuve o vykonávaní časti úloh riadiaceho oľgánu
sprostľedkovateľským orgánom č,.2ŻlŻ0l5l5.1 zo dňa 13. apríla2015
poštová adresa: Slovenská agentúľa životného pľostredia

Sekcia fondov EÚ
Karloveská 2
84I04 Bľatislavą 4'

'' ' I ' 
i 

''

(d'alej len,,Poskytey4lel:"; .

Ministeľstvo životného pľostľedia Slovenskej ľepubliky
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 8I2 35 Bratislava
42 181 810
Ż0Ż3106679
Ing' Lászlő Sólymos, minister

TEKOS, spol. s r.o.

Partizánska 1089 lŻ, 90 1 0 1 Malacky
obchodnom registri okľesného súdu Bľatislava I, oddiel: Sro,
Vložka ě.: 13109iB
34 rrr 832
2020357878
Ing. Juraj Schwarz, konatel'

poštová adľesa: M' Benku 76,90I01 Malacky

a

IČo
DIČ
konajrici:

(ďalej len,,Pľijímatel"')



Đ

(Poskytovatel'a Prijímatel'sa pre účely tejto ZnJ:uvy označujú d'alej spoloěne aj ako ,,Zmlavné, strany"
alebo jednotlivo,,Zmluvná strana")

Preambula

(A) Dňa 2|.03.Ż016 bola vyhlásená výzva kód OPKZP-POI-SCIn-Ż016-11 na predkladanie
žiadostí o poskytnutie NFP v rámci prioľitnej osi 1' Udľžatelhé využívanie prírodných zdrojov
prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, investiěnej priority 1.1 Investovanie
do sektora odpadového hospodárstva s ciel'om splniť požiadavky enviľonmentálneho acquis
Únie a pokľyť potľeby, ktoľé ělenské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad ľámec

uvedených požiadaviek, špecifického ciel'a l.|.I Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so

zameranímna ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku
odpadov operačného pľogramu Kvalita životného prostredia (ďalej ako ,,Výzva"), ktorej

obsah vrátane jej pľfloh je podstatný pľe Vypľacovanie a pľedkladanie žiadosti o poskytnutie
NFP (ďalej len,,žiadosti o NFP");

(B) Dňa 31.05'Ż016 bo|a doruěená Żiadosť o NFP Poskytovatelbvi, vdôsledku čoho zaěalo
konanie o žiadosti o NFP. Żiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014+ pod kódom
NFP3 100108483 dňa 17 .06.Ż016'

(c) Zm\uva o poskytnutí NFP sauzatvźranazálklade vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o
NFP podl'a $ 19 ods. 8 ziákona č,.292lŻ01'4 Z. z. o príspevku zeurópskych štrukturálnych
a investiěných fondov a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako ,,zákon o príspevku z EŠIF"; zo dňa 25J;02016.

1. ÚvoonÉ UsTANovENIA

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pľe zvýšenie pľávnej istoty Zmluvných strán definície, ktoľé
sú uvedené v článku l pľflohy č. l Zrnluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné
podmienky (d'alej ako ,,vzP"). Definície uvedené věl. 1 YZP sa ľovnako vzťahujú na cehi
Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text Samotnej zmluvy ako aj na jej prflohy'

L2 Zmluvou oposkytnutí NFP sa oznaěuje táto zmluva ajej prílohy, v znení neskorších zmien
a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Pľijímatelbm a Poskytovatelbm podľa právnych
predpisov uvedených v zálhlaví označenia zmluvy na zárklade vydaného ľozhodnutia o schválení
žiadosti o NFP podl'a $ 19 zákona o príspevku z BŠrp zo dřlnŻs.rc.ŻOl6. Pre úplnosť sauvádza,
že ak sa v texte uvádza ,,zmllJYa" s malým začiatočným písmenom ,,z", myslí sa tým táto zmluva
bez jej príloh. Pľílohy uvedené v závere zmluvy pľed podpismi Zmluvných strán tvoria
neoddelitelhri súěasť Zmlwy o poskytnutí NFP.

l.3 S výnimkou ods. 1.1 tohto článku, ělánku 1 ods. 3 YZP akde kontext vyžaduje inak:

(a) pojmy uvedené s velkým zaěiatoěným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom
naľiadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementaěných nariadeniach majú taký
istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má
pľednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;

(b) pojmy uvedené s vel'kým zaěiatočným písmenom a pojmy definované v Pľeambule majú ten

istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pľiěom ich význam sa zachováva aj v prípade,

ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijlí s malým
zaéiatoěným písmenom, ak je z kontextu nepochybné , źe ide o definovaný pojem;

(c) slováuvedené:

(i) iba v jednotnom ěísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;

(iĐ v jednom rode zahŕřnjri aj iný ľod;

a
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(iiĐ iba ako osoby zahŕňa fiľmy a spoloěnosti a naopak;

(d) akýkol'vek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo

Pľávne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠF, odkazuje aj na akúkol'vek ich zmenu,

tj. použije sa vždy v platnom znení;

(e) nadpisy slúžia len pre väěšiu pľehl'adnosť Zm7wy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri
výklade tejto Zrnluvy o poskytnutí NFP.

I.4 V nadväznosti na ustanovenie š 273 obchodného zákonníka súěasťou zmluvy sú Všeobecné
zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie zmluvných

stľán, rôzne pľocesy pri poskytovaní NFP, monitoľovanie a kontrola pľi jeho čerpaní, riešenie

Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb astým spojené otázky, ako aj d'alšie otázky,

ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pľi poskytovaní NFP podl'a Zrrluvy
o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajűca pre ktonĺkol'vek Zmhlvnű stľanu

zo Všeobecných zmluvných podmienok je ľovnako záĺväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo

v tejto zmluve. V pľípade rozdielnej úpľavy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných
podmienkach, má prednosť úpľava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET ł ÚčEL ZMLUVY

Ż.l Predmetom Zĺĺlwy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi
Poskytovateľom a Pľijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovatel'a Pľijímatel'ovi
na Realizáciu aktivít Projektu, ktoľý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov pľojektu : Zefektívnenie zberu BRo a DSo v okľese Malacky

Kód projektu v ITMS2014+ : 310011B483

Miesto realizácie pľojektu : Malacky

Yýzva - kód Výzvy : 0PY,'ZP-PO1-SC1II-Ż016-II

Použitý systémfinancovania : predfinancovanie, refundácia

(d'alej ako,'Pľojekt").

Ż.Ż Účelom Zllt7uvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímatel'a, a to

poskytnutím NFP v ľámci:

opeľačný program: Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Pľioritná os: 1. Udľžatelhé využivanie príľodných zdrojov pľostredníctvom
rozvoja environmentálnej infraštruktúľy

Investičná pľioľita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s ciel'om
splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť
potľeby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti S
investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

1'.l.I Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním
na ich prípľavu na opätovné použitie a recykláciu a podpora
predchádzania vzniku odpadov

?
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Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na miestne infraštruktúľy v oblasti
nakladania s komunálnym odpadom pre programové obdobie
2014 -20Ż0 _ skupinová výnimka
(schéma štátnej pomoci)

na dosiahnutie ciel'a Pľojektu: naplnenie Merateľných ukazovatel'ov Projektu definovaných
v Prílohe č,. Ż znluvy, a to podlä ěasu plnenia Meratel'ného
ukazovatel'a buď k dátumu Ukončenia rcalízácie hlavných
aktivít Pľojektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít
Projektu a ich následné udržanie počas obdobia Udržatelhosti
projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71

všeobecného nariadenia av Zrĺilve o poskytnutí NFP.

2'3 Poskytovatel' sa zaväzlje, źe na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímatelbvi
za úěelom uvedeným v ods. Ż.2 tohto ělánku na Realizáciu aktivít Pľojektu, a to spôsobom

a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF,
Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zrriwa o poskytnutí

NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vráÍane Právnych dokumentov a v súlade s platnými

a účinnými všeobecne záväznýrriprávnymi predpismi SR a pľávnymi aktmi EÚ.

Ż.4 Pľijímatel' sa zaväzuje pľijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými
v Zĺrluve o poskytnutí NFP a jej účelom area|izovať všetky Aktivity Pľojektu tak, aby bol
dosiahnutý ciel' Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrea|izované Riadne a Věas, a to

najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Pľojektu tak, ako to vyplýva z definície
pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 ods. 3 VZP. Na preukázanie plnenia ciel'a
Pľojektu podľa odseku 2.Ż tohto článku zmluvy je Pľijímatel' povinný udeliť alebo zabezpečiť
udelenie všetkých potľebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viaceľých Merateľných
ukazovatel'ov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktoľý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom
podl'a tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému

tretej osoby.

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovatel' uviedol v príslušnej Yýzve, musia byť
splnené aj poěas platnosti a účinnosti Zĺn7wy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok
poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným poľušením Zĺĺllwy o poskytnutí NFP
a Pľijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom I0 vZP, ak zPrávnych
dokumentov vydaných Poskytovatel'om nevyplýva vo vzťahu kjednotlivým podmienkam
poskytnutia pľíspevku iný postup'

2'6 NFP poskytnutý V zmysle Zĺĺiuvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho

rozpoětu SR, v dôsledku čoho musia byť finaněné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:

a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle ěl. 30 Naľiadenia966lŻ012,
b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
c) v súlade s ostatnými pľavidlami ľozpoětového hospodárenia s veĘnými prostľiedkami

vyplývajúcimi z $ 19 zákona o rozpočtových pľavidlách.

Poskytovateľ je opľávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preveľovanie splnenia
podmienok podl'a písm. a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v ľámci Projektu a věleniť
ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovatel' vykonáva v súvislosti s Pľojektom

od nadobudnutia úěinnosti Zmhvy o poskytnutí NFP (naprftlad v súvislosti s kontrolou

Veľejného obstarávania, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou administľatívnej
finaněnej kontľoly), ako aj v rámci výkonu inej kontroly, aź do skončenia Udržateľnosti Projektu.
Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pľavidlá podl'a písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vľátiť

NFP alebo jeho ěasť v súlade s ěl' 10 VZP.

?
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Ż.7

Ż.8

Ż.9

2.r0

Pľijímatel' je povinný zdrźať sa vykonania akéhokol'vek úkonu, vtźltane vstupu do závazkovo-
právneho vzťahu s tľeťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku I07 Zrriwy o fungovaní
EÚ vsúvislosti sProjektom sohl'adom na skutoěnosť, źe poskytnuté NFP je príspevkom
z verejných zdrojov.

Zmluvné Strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímatel'ovi vyplývajű zoZĺĺllwy o poskytnutí NFP
akékoľvek povinnosti, ktoľé je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adľesovať

voči So, uvedenému v záhlavítejto zmluvy pľi vymedzeníZmluvných strán, s výnimkou prípadu,
ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

Poskytovatel' sa zaväzlje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výluěne
oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, ľiadenia,
monitorovania a kontroly Pľojektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby,
ktorí sú viazaní závazkom mlčanlivosti' čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa
poskytovania informácií povinnými osobami.

NFP nemožno poskytnúť Pľijímatel'ovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený
trest zźlkazu prijímať dotácie alebo subvencie, tľest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie alebo tľestzákazu účasti vo verejnom obstarávaní podl'a $

17 až 19 zźlkona č,. 9112016 Z. z. o tľestnej zodpovednosti právnických osôb a Zmene a doplnení
niektoľých zákonov. V prípade, ak v ěase nadobudnutia pľávoplatnosti rozsudku podl'a prvej vety
už bol NFP alebo jeho ěasť Pľijímatel'ovi vyplatený, Poskytovatel' má pľávo odstúpiť od zmluvy
pre podstatné porušenie zmluvy Prijímatel'om podl'a článku 9 yZP a Pľijímateľ je povinný vľátiť
NFP alebo jeho ěasť v súlade s článkom l0vZP'

i

c

3. vÝDAvKY PRoJEKTU A NFP

3.1 Poskytovatel'a Pľijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) maximálna výška celkových opľávnených výdavkov pľe Projekt generujrici príjem
na Realizáciu aktivít Projektu predstavuje I I27 887,33 EUR (slovom jeden milión
stodvadsaťsedemtisíc osemstoosemdesiatsedem celých tridsat'tri stotín eur),

b) neuplatňuje sa,

c) Poskytovateľ poskytne Prijímatel'ovi NFP maximálne do výšky I07I 49Ż,96 EUR (slovom:
jeden milión sedemdesiatjedentisíc štyristodeväťdesiatdva celých devät'desiatšesť stotín eur),

čo predstavuje 95 vo zCelkových oprávnených výdavkov pre Pľojekt generujúci pľíjem na
Realizáciu aktivít Projektu podl'a ods. 3.1 písm. a) tohto ělánku zmluvy,

d) Prijímatel' vyhlasuje, že:

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 7o (slovom: päť percent), ěo
predstavuie sumu 56 394.37 EUR (slovom: päťdesiatšesťtisíc tristodeväťdesiatštyri
celých tľidsaťsedem stotín eur) z Celkových oprávnených výdavkov pre Pľojekty
generujúce príjem na Realizáciu aktivít Pľojektu podl'a ods. 3.1 písm. a) po zohl'adnení
finaněnej medzery

(ii) má' zabezpeěené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov
neoprávnených na financovanie zo zdľojov EÚ a štátneho rozpočtu
na spolufinancovanie v dôsledku výpoětu finaněnej medzery,

(111) zabezpeč,í zdľoje financovania na úhľadu všetkých Neoprávnených výdavkov
na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v pľiebehu Realizácie aktivít Projektu
a budú nevyhnutné na dosiahnutie ciel'a Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
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3.2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1 písm. c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekľočená.

Výnimkou je, ak k prekľočeniu dôjde z technických dôvodov na Strane Poskytovateľa, v dôsledku

ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne},}Ivo zmaximálnej výšky NFP uvedenej

v ods. 3.1 písm. c) tohto článku. Prijímatel'súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu

časti opľávnených výdavkov' ktoľá bude skutoěne uhradená Prijímatel'ovi, závisí od výsledkov

Prijímatel'om vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných pľác a z neho vyplývajúcej

úpravy ľozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá
posudzovania hospodárnosti, efektívnosti' účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia

ostatných podmienok uvedených v Zn'iuve o poskytnutí NFP.

3.3 Poskytovatel' poskytuje NFP Pľijímatel'ovi výluěne v súvislosti s Realizáciou aktivít Pľojektu

za splnenia podmienok stanovených:

a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
b) právnymi pľedpismi SR,
c) právnymi predpismi Európskej únie a právnymi aktmi Euľópskej únie,

d) Systémom ľiadenia BŠm a Systémom finaněného riadenia a dokumentmi vydanými na ich
základe, ak boli Zverejnené,

e) schváleným operačným programom Kvalita životného prostredia, pľíslušnou schémou

pomoci, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre Vypracovanie a pľedkladanie

žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

Đ Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímatel'a

vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Znluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto

dokumenty Zverejnené.

3.4. Pľijímatel' sa zaväzuje použiť NFP výluěne na úhradu oprávnených výdavkov na Realizáciu
aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a v právnych

pľedpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) ažf) ods. 3.3 tohto článku.

3.5' Prijímatel' sa zavdzuje, že nebude poźadovať dotáciu, pľíspevok, grant alebo inú formu pomoci

na Realizáciu aktivít Projektu, na ktoru je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by

predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinacovanie tých istých výdavkov zo zdrojov

iných rozpočtových kapitol štátneho rozpoětu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov

alebo zdrojov ľÚ. ľrijĺmatel' je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci

uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pľavidlá,kríźového financovania uvedené v kapitole

3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovatel'

oprávnený źiadať od Prijímatel'a vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímatel' je povinný vľátiť NFP
alebo jeho časť v súlade s článkom I0vZP.

3.6. Prijímateľ beľie na vedomie, že NFP, a to aj kaŽdá jeho časť je finaněným prostriedkom

vyplateným zo štátneho ľozpočtu sR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných

pľostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim
upravený v Zĺll7lveo poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä

v zálkoneo príspevku zEŠIF, v zźtkoneoľozpočtovýchpľavidlách avzákoneo finaněnej kontrole

a audite)' Prijímatel' sa súěasne zaväzuje poěas platnosti a úěinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP
dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto ělánku.

3.7 ' Ustanovením ods.3.1 tohto ělánku nie je dotknuté právo Poskytovatel'a alebo iného oprávneného

orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finaněnú opravu v zmysle ělánku 143

všeobecného nariadenia.

3.8. V nadväznosti na ustanovenia písm. K. schémy pomoci si je Prijímatel' vedomý, že dohodnutý

NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázanájeho potľeba pre dosiahnutie ciel'ov

a
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3.9

4.

4.r

stanovených v Pľojekte, čo znamená, Že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP
a opľávnenými výdavkami Pľojektu.

Neuplatňuje sa.

KoMUNIKÁcIł ZMLUVNÝCH STRÁN A DoRUČovANIE

Zrriwné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí

NFP si pľe svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné

wádzať ITMS kód Projektu a nźuov Projektu podl'a článku 2 ods. Ż.1 zmlwy. Zmluvné strany sa

zaväzujĹl, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu pouŽívať poštové adresy uvedené

v záhlaví Zm7wy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu Zmeny adresy spôsobom v srílade

s článkom 6 zmluvy' Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude

uskutoěňovať najmä pľostľedníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyěajného

doručovania poštou.

Zn\:ĺné strany sa d'alej zaväzujú polźívať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne

aj ITMS2O14+, ak Poskytovateľ neurěí pre použitie ITMS2O14+ prechodné obdobie' Zmluvné
Stľany sú si vedomé, te najneskôľ v termíne Stanovenom v článku IŻŻ ods' 3 všeobecného

naľiadenia a $ 60 ods' 7 zákon a č,.305lŻ0I3 Z. z. v znení neskorších predpisov bude komunikácia
medzi Zmluvnými stľanami týkajűca sa Projektu a iných záĺleźitostí súvisiacich so Zmluvou
o poskytnutí NFP pľebiehať v elektľonickej forme. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení
všetkých technických podmienok pľe zavedenie elektronickej komunikácie ako prefeľovanóho

spôsobu komunikácieZmlwných stľán Poskytovatel'vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie,
ktoré bude pre Zmluvné stľany záväzné.

Poskytovatel'môže určiť, že vzájomná'komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude
pľebiehať elektronicky pľostredníctvom emailu alebo faxom a zároveí môže uľčiť aj podmienky
takejto komunikácie. Ą v rámci týchto foľiem komunikácie je Prijímatel'povinný uvádzať ITMS
kód Pľojektu anázov Projektu podľa článku 2 ods'Ż.I zmluvy. Zmluvné Strany si zároveň dohodli
ako mimoľiadny spôsob doručovania písomných zásielok doruěovanie osobne alebo
prostredníctvom kuľiéra; takéto doručenie Poskytovatelbvi je moźné výlučne v liradných
hodinách podatel'ne Poskytovateľa zveľejnených verejne prístupným spôsobom.

oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (d'alej ako ,,písomnosť") zasielaný dľuhej

Zmluvnej stľane v písomnej forme podl'a Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu

ěiastkovej správy z kontroly/návľhu správy z kontroly podl'a ělánku 12 ods' ŻvZP, sa považuje
pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doľučenú' ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany

na adľese uvedenej v záhlavÍ Zm7wy o poskytnutí NFP, ato aj v prípade, ak adresát písomnosť
neprevzal, priěom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorý došlo k:

a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou Stľanou,

b) odopľetiu pľijatia písomnosti, v prípade odopľetia prevziať písomnosť doruěovanú poštou
alebo osobným doľuěením,

c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohl'adu na prípadnú
poznámku,,adresát neznámy").

Návrh čiastkovej spľávy z kontroly/návľh správy z kontroly v zmysle ělánku 12 ods. 2 vZP
zasielaný Prijímatelbvi v písomnej forme sa považuje pľe účely Zmhvy o poskytnutí NFP
za doruěený v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v g 24 a $ 25 zákona
č,.7111967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa výslovne
dohodli, źe návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontľoly je doruěovaný
doporuěenou zásielkou s doručenkou s určenou úložnou (odbernou) lehotou 3 kalendárne dni.

e
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4.6 Zásielky doruěované elektľonicky budú považované za doruěené momentom, kedy bude

elektronická správa k dispozícii, pľístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na pľijímanie

elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strang,

ktorá je odosielatel'om príde potvrdenie o úspešnom doruěení zásielky; ak nie je objektívne
z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doľučení zásielky,

ako vyplýva zpísm. c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka
doruěovaná elektronicky bude považovaná za doľuěenú momentom odoslania elektronickej
správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvnástrana nedostala automatickú informáciu o nedoľuěení

elektronickej správy. Za Ĺlěelom realizácie doruěovania prostľedníctvom elektronickej pošty

alebo faxu, Znt7uvné stľany sa zaväzujű:

a) vzájomne si písomne oznármÍ svoje emailové adresy, ľesp' faxové čísla, ktoré budú v ľámci
tejto formy komunikácie zźxäzne používať,

b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potľebné pre tento spôsob

doruěovania,

c) zabezpeěiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺRať všetky
parametľe pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doruěenia elektronickej spľávy,

vrátane pľipojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov,
Zmluvná' strana, ktorámátento technický problém, jeho existenciu oznámi dľuhej Zmluvnej
strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia
uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.

4.7 Prijímatel' je zodpovedný zarĺadne označenie poštovej schľánky na účely písomnej komunikácie
Zmluvných strán.

Zĺn7avné stľany sa zavazuj(l, že vzájomná' komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku

osoBITNÉ DoJEDNANIA

5.Ż

Prijímatel' sa zavazuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkľát za deväť kalendárnych

mesiacov poěas Realizácie h|avných aktivít Pľojektu v súlade s Haľmonogramom finančnej

rea|izácie Pľojektu. Żiadosť o platbu môže Pľijímatel' prvý raz podať najskôľ po Zač,atí rca|izácie

hlavných aktivít Projektu' Żiadosť o platbu (s pľíznakom závereéná) Pľijímatel'predloží najneskôľ

do tľoch mesiacov po Ukončenírealizá,cie hlavných aktivít Projektu, ato aj za všetky zrea|izované

podpoľné Aktivity.

Ztlűsvné strany sa dohodli, že Poskytovatel' nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmlwy
o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným

Poskytovatel'om, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

a) Vznik platného zabezpeč,enia pohl'adávky (aj budúcej) Poskytovatel'a voči Prijímatelbvi,
ktoľá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpeěenia bude

spĺRať podmienky uvedené v článku 13 ods' 1 vZP. Zabezpeěenie sa vykoná, vyuŹitím
niektorého zo zabezpeěovacích inštitútov podl'a slovenského právneho poľiadku, ktorý bude

Poskytovatel' akceptovať, prednostne vo forme záioźného práva v prospech Poskytovateľa

za splnenia podmienok uvedených v článku 13 ods. laYZP' Ponúknuté zabezpeěenie, ktoré

spÍňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovatel'né

na ponúknuté zabezpećenie v zmysle článku 13 ods. 1' vZP, môže Poskytovatel'odmietnuť

iba v prípade, ak ide o zabezpeěovací inštitút, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že

ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závaźný dôvod, pľe ktoľý ponúkané

zabezpeěenie v celej alebo v ěiastočnej výške nie je moźné akceptovať a Poskytovatel' tento

dôvod oznámi Pľij ímatel'ovi.

4.8

5.

5.1

8



q

b) Zrealizovanie Vo podl'a zákona o Vo alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác

podl'a podmienok určených Poskytovatelbm a stanovených v Právnych dokumentoch
v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovaľov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon
o Vo, priěom Prijímatel' vyslovene súhlasí s tým, źe bude postupovať spôsobom

stanoveným zákonom o Vo, inými uplatnitel'nými právnymi predpismi SR a Pľávnymi
dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovatel'.

c) Poistenie pokľývajúce poistenie majetku obstaľaného alebo zhodnoteného v súvislosti
s Realizáciou hlavných aktivít Pľojektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj

poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záloŹného pľáva v prospech

Poskytovatel'a, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 ods. ŻvZP'

d) Pľeukázanie disponovania s dostatoěnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie
Pľojektu minimálne Vo výške spolufinancovania opľávnených výdavkov Pľojektu
a celkových Neoprávnených výdavkov Projektu podl'a podmienok stanovených

Poskytovatel'om; uvedená podmienka sa v prípade Prijímatel'ov, ktorí sú verejnopľávnymi
oľgánmi, preukazuje tým, źe výdavky podl'a tohto písm. d) sú zahrnuté v rozpočte
Pľijímatel'a na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu na nasledujúce ľozpoětové

obdobie' ak takýto návľh existuje alebo by mal existovať podl'a aplikovatelhých právnych
predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu Zo Strany zríad'ovatel'a
Pľijímatel'a alebo subjektu, na ktoľého ľozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.

e) Preukázanie výšky zostatku pohľadávky Financujúcej banky vzťahujúcej sa k rovnakému
zá|ohu pre Poskytovatel'a a Financujúcu banku podl'a ěl. 13 ods. 1 písm' h) bod ii (3).vZP
aktuálneho k predloženiu žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania, poskytnutie
zálohovej platby, refundácia).

V zmysle ustanovenia $ 401 obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, źe predlźuje
premlčaciu dobu na pľípadné nároky Poskytovatelä týkajúce sa:

a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho ěasti alebo
b) kľátenia NFP alebo jeho časti,

a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz'

Ak podl'a Zmluvy o poskytnutí NFP udeĘe Poskytovatel'súhlas týkajúci sa Prijímatel'a alebo
Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Pľijímatel'
právny náľok, ak právne pľedpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak'

Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu
stavebných prác po uhradení Pľeddavkovej platby Prijímateľom Dodávatel'ovi, spôsob a lehoty
dodania, poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímatel'om
a Dodávatel'om, priěom tieto nesmú byť v rozpore s pľavidlami stanovenými Poskytovatel'om
v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pľe Pľijímatel'a).

Neuplatňuje sa.

ZMENA ZM.LUVY

Prijímatel' je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú

negatívny vplyv na plnenie Znluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie ciel'a Projektu
vzmysle ělánku 2 ods. 2.Ż zlltluvy, alebo sa akýmkol'vek spôsobom týkajú alebo môžu týkať
neplnenia povinností Pľijímatel'a zo Zm|uvy o poskytnutí NFP alebo nedosiahnutiďneudrźania
ciel'a Projektu v zmysle článku 2 ods' Ż.2 zmluvy. Uvedená oznamovacia povinnosť sa uplatní aj

v prípade, ak má Pľijímatel'ěo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich zźxazkov vyplývajúcich
zo Zmlwy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutíJudrźaní ciel'a Projektu podl'a ělánku 2 odsek Ż.Ż

zmluvy. Uvedenú oznamovaciu povinnosť je Prijímatel' povinný plniť Bezodkladne potom, ako

I
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sa dozvedel, že došlo k vzniku Zmeny alebo skutočností podl'a prvej alebo druhej vety tohto

odseku. Súčasne je Poskytovatel' opľávnený požadovať od Prijímatel'a poskytnutie vysvetlení,
informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje zapotrebné
pre preskúmanie akejkol'vek záłIeźitosti súvisiacej s Projektom

6.Ż Zlĺiuvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach Zmeny Zĺĺlluvy o poskytnutí NFP, a to

s ohl'adom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohl'adom
na skutočno sť, źe Zmluva o poskytnutí NFP je povinne zveľejňovanou zmluvou v zmysle $ 5a
zákona č). ŻIIl2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej ako ,,zákon o slobodnom pľístupe k informáciám"):

a) Zmena zmluvv a iei pľfloh (s výnimkou VZP) z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia
s platným znenim všeobecného nariadenia, Implementaěných nariadení, Naľiadení
k jednotlivým EŠIF, pľávnych pľedpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému ľiadenia EŠIF
a Systému finaněného riadenia sa vykoná vo foľme písomného a oěíslovaného dodatku
k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku Zmeny Právnych predpisov SR
alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zrriuvy o poskytnutí NFP
do ľozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať
a postupuje sa podl'a ěl. 7 ods. 7 .6 znluvy.

b) Zmena VZP z dôvodu ĺch aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného
naľiadenia' Implementačných naľiadení, Naľiadení k jednotlivým EŠIF, pľávnych predpisov
SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finaněného riadenia po vykonaní
ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná vo forme
písomného a oěíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením
Poskytovatel'a, ktoré zašle Pľijímatelbvi elektronicky, spolu s odkazom na ěíslo, pod ktorým
sú aktualizované YZP uź zverejnené v Centrálnom registri zmlúv' Doľučením oználmenia

dochádza k zmene Zrrluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny YZP z dôvodu ich aktualizácie
podl'a tohto písm. b).

c) Foľmálna zmena spoěívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných stľán (obchodné

menolnázov, sídlo, štatutárny oľgán, Zmena v kontaktných údajoch, zmena ěísla účtu

urěeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP
iba deklaratórny úěinok) alebo Zmena v subjekte Poskytovatel'a, ku ktorej dôjde na základe
všeobecne záväzného právneho predpisu, nieje zmenou, ktoľá pre svoju platnosť vyžaduje
Zmenu Zĺllluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná
strana dľuhej Zmluvnej Stľane spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy a premietne sa

do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súěasťou oznámenia sú

doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra,

rozhodnutie Prijímatel'a, odkaz na pľíslušný právny predpis a podobne.

d) V prípade menei významnÝch zmien Projektu, ktoľé sú vymedzené v tomto článku zmluvy,
alebo ich Poskytovatel'pre zjednodušenie zahrnul do Pľávnych dokumentov týkajúcich sa
zmien projektov, Prijímatel' je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovatelbvi spôsobom

dohodnutým v čl' 4 zmluvy, źe nastalatakáto zmeną avšak nie je povinný požiadať o zmenu
NFP na ktorý pľe tento úěel vydal Poskytovatel' a ktorý sa

využije pre významnejšie zmeny podl'a písm' e) tohto odseku.

V pľípade, ak zmena, ktoru Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podl'a tohto písm. d) ako

menej významní zmenu, nie je podl'a odôvodneného stanoviska Poskytovatelh menej

významnou zmenou, Poskytovatel' je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímatel'a, ak
toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímatel'ovi oznáml Bezodkladne po doruěení
oznátmeniao menej významnej zmene. Ak Poskytovatel'neakceptuje oznámenie Prijímateľa
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podl'a predchádzajűcej vety, Pľijímateľ je povinný postupovať pri Zmene Zrriuvy
o poskytnutí NFP iba podl'a písm. e) tohto odseku.

ZmenaZrĺiwy o poskytnutí NFP sa podl'a tohto písm. d) vykoná najneskôľ pľi najbližšom
písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa

nevyhotovuje v pľípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie

ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

Za menej významné Zmeny ZrĺtJuvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

(i) omeškanie Prijímatel'a so Zač,atím rca|izácie hlavných aktivít Projektu o menej ako
3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe ě. Ż zĺĺiuvy,

(ii) zníŽenie ciel'ovej hodnoty Meratelhého ukazovatel'a Projektu o 5 vo a|ebo menej oproti
výške ciel'ovej hodnoty Meratel'ného ukazovatel'a Pľojektu, ktorá bola schválená
v Žiadosti o NFP;

(iii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktoľá
nemá vplyv na ľozpočet Proiektu. ciel'ovli hodnotu Meratel'ných ukazovatel'ov Pľojektu
ani dodržanie podmienok poskytnutia pľíspevku (napríklad Zmena výkľesovej
dokumentácie, zmena technických spľáv, Zmena štúdií a podobne),

(iv) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekľočí 15 7o kumulatívne na túto
skupinu výdavkov za celű dobu ľealizácie Projektu, Za podmienky neprekľočenia
Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok
zvýšenie výdavkov urěených na Podpoľné aktivity pľojektu,

(v) odchýlky v rozpoěte Projektu týkajúce sa opľávnených výdavkov výlučne v pľípade,
ak ide o zníźenie výšky oprávnených výdavkov a takéto zníźenie nemá vplyv
na dosiahnutie ciel'a Pľojektu definovaného v článku 2 ods. 2'2 tejto zmluvy,

e) Iné zmeny Zrriuvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) aź d) a f) tohto
odseku, sú významnejšími zmenami Pľojektu (d'alej aj ako ,,významnejšie zmeny"), a tieto
je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zrrluvných stľán vo forme
písomného a vzostupne oěíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. ZmeneZmlwy
o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímatel'a o Zmenu Zrriwy
o poskytnutí NFP, ktoľú podáva Poskytovatelbvi na foľmuláľi, ktoľý pre tento účel vydal
Poskytovate|'' Zn7uva o poskytnutí NFP v tomto ělánku ó zmluvy stanovuje, kedy je
Prijímatel'oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutoěnení významnejšej zmeny (ods.

6.10 tohto článku) avktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej
významnejšej zmeny (zmeny podl'a ods. 6.3 tohto článku). Dodatok k Zmluve o poskytnutí
NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení
Zrĺiuvy o poskytnutí NFP.

Đ Podstatnú zmenu Proiektu tak, ako je definovaná v čl' 1 ods. 3 YZP,Prijimatel'oznamuje
Poskytovatelbvi Bezodkladne. Bez ohlädu nazaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny

Pľojektu podstatným porušením Zĺĺiuvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej
zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Pľijímatel'a vrátiť NFP aleboieho časť v súlade

s čl. 10 YZP, a to vo výške, ktoľá je úmerná obdobiu, počas ktoľého došlo k porušeniu
podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade významnejšej zmeny podľa ods. 6.2 písm. e) tohto ělánku, na ktorý sa nevzťahuje
poStupuvedenývods'6.10tohtočlánku,jePrijímatel'
o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pľed uplynutím doby, ku ktoľej sa
požadovaná zmena viaže, alebo pľed vznikom, pľípadne zánikom skutočnosti, ktoľá sa má
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prostredníctvom Vykonania zmeny odvľátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu
najmä V Zmene:

a) miesta realizácie Projektu,

b) miesta, kde sa nachádzaPredmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh sríčasne aj Predmetom
Pľojektu,

c) Meratel'ných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníźenie cieľovej hodnoty o viac ako 5 vo

oproti výške ciel'ovej hodnoty Meratel'ného ukazovatel'a Projektu, ktoľá bola schválená
Ł.

v Ziadosti o NFP,

d) týkajúcej saZaěatiarea|izácie hlavných aktivít Pľojektu, ak Pľijímatel'nezaěne s Realizáciou
hlavných aktivít Pľojektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Pľílohe č'. Ż zrriuvy,

e) týkajúcej sa začatia Verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne

do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,

Đ týkajúcej sa predÍženia Realizácie hlavných aktivít Projektu opľoti termínom vyplývajúcim
z Prílohy č' 2 zm7uvy,

g) poětu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie
aktivít Pľojektu, yľátane zmeny, ktorou sa navľhuje ľozšíľenie rozsahu hlavných Aktivít
Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Meratel'ných ukazovatel'ov Pľojektu
v dôsledku úspoľ v rámci pôvodne schváleného rozpoětu Projektu pľi zachovaní podmienky
nepľekľoěenia maximálnej výšky schváleného NFP,

h) majetkovo-pľávnych pomeľov týkajúcich Sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich
s Realizáciou hlavných aktivít Pľojektu v zmysle článku 6 ods. 3 vZP,

Đ priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktoľá vyplýva zYýzvy a spôsobu jej

splnenia Prijímatel'om,

j) používaného systémufinancovania,

k) doplnenia novej skupiny výdavkov ďalebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Yýzvy,

l) Prijímateľa podl'a článku Ż ods. 4YZP,

m) spôsobu spolufinancovania Pľojektu.

6.4 Żiadnuzmenu týkajúcu sa Pľojektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú Zmenu

Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí' źe v rámci Pľojektu nastala Podstatná zmena Projektu,
táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v ods. 6.2 písm. f) tohto ělánku.

6.5 V prípade zmeny podl'a odseku 6.3 písm. a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú Zmenu Pľojektu
najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené

vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na pľemiestnenie zá|ohu, ktorý nie je súěasne aj Predmetom
Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej Zmeny Projektu v tomto pľípade môžu vyplývať
z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej ěasti definície
Podstatnej Zmeny Pľojektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

6.6 V prípade Meľateľných ukazovatel'ov Projektu (zmeny podl'a odseku 6.3 písm. c) tohto článku)
sa samostatne posudzujú Zmeny v Meratelhých ukazovatel'och Pľojektu s príznakom
a v Meratelhých ukazovateľoch Pľojektu bezpríznaku, a to nasledovne:

a) V prípade Meratelhých ukazovateľov Pľojektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní
požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia týchto ukazovatelbv z hl'adiska
identifikácie rizk, ktoré boli predmetom ana|ýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP
a predložených dokumentov pľeukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cielbvých hodnôt
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Meratelhých ukazovatel'ov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímatel'
objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovatel' je oprávnený vjednotlivom prípade tohto
druhu Meratelhého ukazovatel'a Projektu schváliť zníženiejeho cieľovej hodnoty v riadne
odôvodnených prípadoch, pričom cielbvá hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50 ľo jeho

výšky, ktoľá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníźenie cielbvej hodnoty
jednotlivého Meľatelhého ukazovateľa Pľojektu s pľíznakom o viac ako 50 7o oproti výške,
ktoľá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, môže pľedstavovať Podstatnú Zmenu
Pľojektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvolávať právne následky
uvedené v odseku 6.2 pism. f) tohto ělánku'

Vo vzťahu k finaněnému plneniu má Poskytovatel'právo zniŹiť výšku poskytovaného NFP
pľimerane k zníźeniu cielbvej hodnoty Meľateľného ukazovatel'a Pľojektu pri dodľžaní
minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcom odseku, a to
vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znitovaného Meratelhého
ukazovatel'a Projektu s pľíznakom v zmysle ěl. 10 ods. 1 písm. j) vZP a vykonať
zodpovedajúce zníźenie výdavkov na podporné Aktivity Pľojektu.

b) Meratel'né ukazovatele Projektu bez pńznaku sú záväzné z hl'adiska dosiahnutia ich ciel'ovej
hodnoty. Poskytovatel' je opľávnený vjednotlivom prípade tohto druhu Meľatelhého
ukazovatel'a Pľojektu schváliť zníźenie jeho cielbvej hodnoty v riadne odôvodnených
pľípadoch, pľiěom ciel'ová hodnota nesmie klesnúť pod hľanicu 80 vo jeho výšky, ktoľá bola
uvedená v Schválenej žiadosti o NFP' Zníženie ciel'ovej hodnoty jednotlivého Meratelhého
ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako Ż0%o oproti jeho výške, ktoľá bola uvedená
v Schválenej žiadosti o NFP, môže predstavovať Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov
uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvolávať právne následky uvedenó v odseku 6.2
písm. f1 tohto článku.

Vo vzťahu k finaněnému plneniu Poskytovatel' zníźi výšku poskytovaného NFP s ohl'adom
na zníźenie ciel'ovej hodnoty Meľatel'ného ukazovatel'a Projektu bezpríznaku nad ľámec
akceptovateľnej mieľy zníżenia, vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza
k dosiahnutiu zniźovaného Merateľného ukazovatel'a Projektubez príznaku v zmysle čl. 10

ods. 1 písm. j) YZP a vykonať zodpovedajúce zníźenie výdavkov na podporné aktivity
projektu.

V prípade, akjednou Aktivitou dochádzak naplneniu viac ako jedného Meratelhého ukazovatel'a
Projektu, výška NFP sa zníźi priamo úmerne kzníźeniu cielbvej hodnoty Meľatelhého
ukazovatel'a Projektu po zapoěítaní úľovne plnenia ostatných Meratel'ných ukazovatel'ov
Projektu, bez ohlädu na to, o ktorý druh Meratelhého ukazovatel'a Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podl'a odseku 6.3 písm. g) tohto článku pôjde o Podstatnú Zmenu Pľojektu
najmä v pľípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktoru sa má NFP
poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho ciel'a v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny
ciel', alebo sa dosiahne iný ciel' ako ten, ktoľý vyplýval z podmienok, za splnenia ktoľých bol
Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v ěase

po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne ciel' Projektu len ěiastočne' Na dosiahnutie ciel'a
Pľojektu môŽe mať významný negatívny vplyv tak fyzická' ako aj funkěná zmena. Zmena sa
posudzuje aj z hl'adiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený
a v akom bol ľealizovaný. Zmena sa posudzuje z hl'adiska zmien fungovania Projektu v období
Udržatelhosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej

vykonávania, má urěitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným
spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie ciel'a Pľojektu, je daný základ na to, aby takáto zmena
bola považovanázaPodstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu
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V tomto prípade môžu vyplývať z výk|adu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch
v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej Zmeny Projektu uvedenej v ělánku 1 ods. 3 VZP.

6.8 V prípade, ak Prijímatel' vo vzťahu k povinnosti poźiadať o Zmenu Zrrilvy o poskytnutí NFP
pred uplynutím doby troch mesiacov od teľmínu Zač,atia rea|izácie hlavných aktivít Pľojektu

uvedeného v Pľílohe č,. Ż zr.r'7lvy podl'a odseku 6.3 písm. d) tohto článku:

a) poľušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o Zmenu Zmluvy
o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie povinností Pľijímatel'a vyplývajúcich pre neho

zoZmluvy o poskytnutí NFP,

b) nepoľušil uvedenú povinnosť, Poskytovatel'mu poskytne dodatočnú lehotu nie kľatšiu ako

Ż0 dní na Zaěatie rea|izácie hlavných aktivít Projektu. Ak v dodatočnej lehote nie je

Poskytovatel'ovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého

nepochybne vyplýva, Źe Pr|jímatel' zaěa| Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto

opomenutie Prijímatel'a predstavuje podstatné porušenie jeho povinností vyplývajúcich pľe

neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP.

6'9 Zrrűlvné Strany sa dohodli, źe pri predlźovaní doby Realizácie hlavných aktivít Pľojektu (zmeny

podl'a odseku 6'3 písm' f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, ěím však nie sú dotknuté

ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zrriuvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu

Realizácie hlavných aktivít Projektu (napľftlad pľavidlá uvedené v článkoch 8 a9 YZP):

a) Dobu Realizáciehlavných aktivít Projektu nie je možné predíźiť nad rámec maximálnej

doby, ktoľá prerealizá,ciu hlavných aktivít projektov vyplýva zYýzvy a ktorá je uvedená pľi

definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu včl' 1 ods. 3 YZP,ktorá nesmie presiahnuť

3I .lŻ'20Ż3. V ľámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov
je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať

nazátklade podanej žiadosti o zmenu Zo Strany Prijímateľa.

b) Ak Pľijímatel' nepožiada o pľedĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Pľojektu pľed jej

uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v ěase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít
Pľojektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizáciehlavných aktivít Projektu, sú

neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je
dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej pľedĺženie, tj. jej plynutie sa neprerušuje poěas

obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukoněenia realizácie hlavných

aktivít Pľojektu a podaním žiadosti o zmenu.

c) Poskytovatel' neschváli predÍženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak

z existujúcich dokladov, ktorých ľelevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímatel'
v rámci žiadosti o Zmenu' alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia

takejto Zmeny ) vyplýva, že doba od podania žiadosti o Zmenu až do uplynutia maximálnej

doby, ktorá pte realizáciu pľojektov vyplýva zYýzvy a ktorá je uvedená pri definícii
Realizácie hlavných aktivít Projektu včl. 1 odsek 3 YZP, je kľatšia ako doba nevyhnutná

na Ukoněenie rea|izá,cie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné

porušenie povinností Pľijímatel'a vyplývajúce pľe neho z ělánku 2 ods' Ż.4 zmlwy aćl.9
ods. 4 písm. b) bod vii)YZP. Existujúcimi dokladmi podl'a prvej vety tohto písm. c) sú najmä

zna|ecký posudok Vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné

vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odboľne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví

alebo odbore.

6.10 Vnadväznosti na ods. 6,Ż písm. e) predposledná veta tohto ělánku, vprípade významnejších

zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto ělánku, je Prijímatel' povinný požiadať o zmenu

Zn7wy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred pľedloźenimiiadosti o platbu, ktoľá ako pľvá
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zahÍńa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou Zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté

povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu Zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa

vykonávania zák|adnej finančnej kontľoly, ak sa na neho povinnosť vykonávania zák|adnej

finančnej kontľoly vzťahuje. oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej

kontľo|e a audite. osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť

o Zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto ělánku, budú všetky

výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané Zmeny, uznané za Neoprávnené výdavky. Žiadosť

o Zmenu Zm|wy o poskytnutí NFP, podaná v zmysle tohto odseku 6'10, sa vzťahuje

na nasledovné prípady významnejších zmien:

a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Pľojektu týkajúcej sa opľávnených výdavkov, to neplatí,

ak ide o zníž.enie výšky opľávnených výdavkov a takéto zníźenie nemá vplyv na dosiahnutie

ciel'a Projektu definovaného v článku 2, ods' Ż.Ż tejto zmluvy alebo ide o Zmenu podl'a

ods.6.2 písm. d) bod (iii.) tohto ělánku, ktorá má vplyv na rozpočet Pľojektu. Súčasťou

žiadosti o Zmenu V tomto pľípade sú, okľem vyplnenia štandaľdného formuláru týkajúceho

sa žiadosti o Zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

(i) v prípade Zmeny vecného plnenia, ktoľého dôsledkom je navrhovanázmena v rozpočte

Pľojektu, preukázanie súladu takejto Zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve

medzi Prijímatel'om a Dodávateľom a S ustanovením $ 10a zákona o Vo,
(ii) v pľípade Zmeny vecného plnenia, ktoľého dôsledkom je navrhovanázmena v rozpoěte

Pľojektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak

nepredstavuje pľínos pre Pľojekt, tj. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému

stavu Pľojektu,
(iii) v pľípade Vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje

zníźiť Rozpočet Pľojektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Pľojektu,

konkĺétne s ohl'adom na naplnenie podmienok podl'a písm. c) z definície Podstatnej

Zmeny Pľojektu uvedenej v článku 1 ods. 3 vZP (vplyv na povahu, ciele alebo

podmienky r ealizácie Pľoj ektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktoľú nie je možné podradiť pod

skôr uvedený reźim zmien, bez ohl'adu na to, či svojím obsahom alebo charakterom

predstavujú významnej šiu zmenu.

6.11 Žiadosť opovolenie vykonania zmeny Zĺll7wy oposkytnutí NFP podl'a odseku 6.3 alalebo

odseku 6'10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoľé

stanovuje Zrrluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez d'alšieho posudzovania zamietne.

Poskytovatel' nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o Zmenu vyhovieť, avšak ľovnako

nie je oprávnený súhlas So zmenou bezdôvodne odoprieť v pľípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa

všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného

usmeľnenia k zmenám, ktoré môže vydať aZverejniť Poskytovatel'na svojom webovom sídle.

6'12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto ělánku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné

dojednania, schválená zmenaZm|uvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne

číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktoľého návrh pripraví Poskytovatel'v súlade

so schválenou Zmenou Zm7wy o poskytnutí NFP a zaśle na odsúhlasenie Prij ímateľovi.

6.13 Zmeny Zrrluvy oposkytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovatel'aktoľé nie sú osobitne riešené

v iných ustanoveniach Zm7uvy o poskytnutí NFP (napríklad v pľípade zmien z dôvodu

aktualizácie zmluvy a|eboYZP v zmysle ods. 6.2 tohto ělánku zmluvy), sa vykonajú nazálk|ade

písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovatel'môže obsah zmeny

vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímatel'om a následne dohodnuté

znenie zapracovať do návľhu písomného a oěíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP
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alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku kZrĺilve o poskytnutí NFP

azas|ať ho na odsúhlasenie Prijímatel'ovi.

6.14 Maximálna výška NFP uvedená v ělánku 3 ods. 3.l zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6

dotknutá'

6.15 Zrnluvné Stľany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme

finaněného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Pľijímatel'a vyplývaj(l práłva

a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Pľijímatel'a záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.

6.1'6 Na schválenie zmeny Zm|uvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvoľenie dodatku Zĺĺtluvy o poskytnutí

NFP bez predchádzajúceho schválenia Zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku

Zmllvy o poskytnutí NFP, nie je pľávny nárok.

7. zÁvBnnčNEUSTANoVENIA

7.l Zn'iuva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoľšieho podpisu Zmluvných stľán

a úěinnosť v súlade s $ 47a ods' 2 oběianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia Poskytovatel'om v Centrálnom ľegistri zmlúv. Ak Poskytovatel'aj Prijímatel'sú
obaja povinnými osobami podl'a zálkona o slobodnom prístupe k informáciám, v takom prípade

pre nadobudnutie účinnosti Zrrlwy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy
o poskytnutí NFP Poskytovatel'om. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy
o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovatel' a o dátume zveľejnenia Zĺĺiwy o poskytnutí NFP
informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podl'a tohto odseku 7.1 sa

rovnako vzťahujú aj nauzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.Ż Zm7uva o poskytnutí NFP sauzatváta na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením
poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímatel'povinný pľedložiť Poskytovatelbvi
v súlade s ustanovením článku 4 ods' 5 vZP a v pľípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť

pľedkladania Následných monitoľovacích správ, končí platnosť a úěinnosť Zmluvy o poskytnutí

NFP Finaněným ukoněením Projektu, s výnimkou:

a) ělánku I0, IŻ a79 YZP, ktorých platnosť aúčinnosť končí 31. decembra 20Ż8 alebo
po tomto dátume vyspoľiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovatel'om a Prijímatel'om

na zák|ade Zrriwy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 3 1 . decembru Ż0Ż8:

b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP' ktoré majú sankčný chaľakteľ pre prípad

porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (zělánkov 10, 12 a19 vZP),
s výnimkou zmluvnej pokuty, pľiěom ich platnosť a úěinnosť končí s platnostbu

a úěinnosťou predmetných článkov;

c) ak v rámci Projektu alebo v srivislosti s ním došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť

a účinnosť článku 10 a článku 19 YZP tľvá po dobu stanovenri v bodoch (i) a (ii) tohto písm.

c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7 .2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

(i) platnosť a ríčinnosť ělánku Í9 vZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej

Následnej monitorovacej správy a

(ii) platnosť a úěinnosť ělánku I0 vZP v súvislosti s vymáhaním neopľávnenej štátnej

pomoci koněí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitoľovacej

správy.

Platnosť a úěinnosť Zlltlwy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách

a) aŽ c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve
oposkytnutí NFP, t. j' len na zátklade oznámenia Poskytovatel'a Prijímatel'ovi) vprípade, ak

nastanú skutočnosti uvedené v ělánku 140 všeobecného nariadenia o čas tľvania týchto

skutočností'
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7.3 Ustanovením akéhokol'vek zástupcu oprávneného konať za Pr1jímatel'a nie je dotknutá

zodpovednosť Pľijímatel'a. Prijímatel' môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť
fyzická alebo právnická osoba.

7.4 Prijímatel' vyhlasuje, že mu nie sú známe źiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho

oprávnenosť alebo opľávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli
k schváleniu Žiadosti o NFP pľe Projekt. Nepľavdivosť tohto vyhlásenia Prijímatel'a sa považuje
za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho

ěasť v súlade s ělánkom I}VZP.

7.5 Pľijímatel' vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pľipojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané
Poskytovatel'ovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajű účinné pri
uzatvoľení Zĺnlwy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia
Prijímatel'a sa považuje za podstatné poľušenie Znlwy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinný
vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom I0 vZP.

'7 .6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu
s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Znl7wy
o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zrriuvné stľany Sa

v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahľadiť neplatné zmluvné
ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby
zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy
o poskytnutí NFP.

7.7 Ak závazkový vzťah vyplývajúci zo Zrriuvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovatel'om
a Pľijímatelbm, s ohl'adom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v $ 261

obchodného zźlkonníka,Zĺrluvné strany vykonali volbu práva podl'a $ 262 ods. 1 obchodného
zákonníka a výslovne súhlasia, źe ich závazkový vzťah vyplývajúci zo Zmhvy o poskytnutí NFP
sa bude ľiadiť obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označ,enia Zr.rt7wy

o poskytnutí NFP na úvodnej Strane. Všetky spoľy, ktoré vzniknú zo Zĺriuvy o poskytnutí NFP,
vrźttane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukoněenie Zmluvné stľany prednostne riešia využitím
ustanovení obchodného zárkonnka a d'alej pľavidiel a zźlkonov uvedených v článku 3 ods. 3.3
a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmieľovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa
vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmhvy
o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné stľany budú všetky spoľy vzniknuté
zo Zrriuvy o poskytnutí NFP, vľátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť
na miestne a Vecne pľíslušnom súde Slovenskej ľepubliky podl'a pľávneho poriadku Slovenskej
republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podl'a rovnopisu uloženého u Poskytovatel'a.
S ohl'adom na znenie tretej vety $ 2 ods. 2 zálk. č,' 27811993 Z. z. o spľáve majetku štátu v znení
neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými
orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zrriuvy o poskytnutíNFP, ktoré sa týkajú majetku štátu,

ktoľý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého spľávcom by mal byť podl'a uvedeného zákona
alebo podl'a osobitných predpisov.

7.8 Zm7uva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy
o poskytnutí NFP dostane Prijímatel' 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovatel'. Uvedený
počet ľovnopisov a ich ľozdelenie sa rovnako vzťahuje aj nauzavretie každého dodatku k Zmluve
o poskytnutí NFP.

7 '9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmlwy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu
a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné pľejavy sú dostatočne slobodné,
jasné, urěité a zrozumitelhé, nepodpísali zmluvu v nídzi ani za nápadne nevýhodných
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oodmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak

,úľ,lu.u ju podpísali'

Prflohy:

Prfloha č' 1
Prílohaé' 2
Pľíloha ě' 3

Pľfloha č. 4

Príloha ě. 5

Všeobecné zmluvné podmienky

Pľedmet podpory NFP
Hlásenie o zaěatírcalizácie hlavných aktivít Projektu

Finaněné opľavy za porušenie pľavidiel a postupov obstaľávania

Podrobný rozpoěet Pľojektu

'"ici, dňa 12 -U-2015
Za Poskytovateľa'

Podpis: u
Ing' Maľtin Lakanda, 5

Slovenská agentúra životner-

'Sĺ,oV 
Đ].is i(Á Á ( ; iiiil'iiR.Ą

Zĺ\/oTN łiii í,l i,Iii jS'!"ĺ(ĐĐtĺt
'l'irjtli,skćlro ll8

975 90 ÍJANSKĺ! I'JYSTRICÁ

.ľedia

ZaPrijímater^,ľ./.:/4oÍruź?-./í,?*/é

Podpis: ....?ł..

Ing. Juraj Schwa'.

TEKOS, spol. s r.o

t,t"ĺ "9^F, 
,oot.8 no.' "' *l ji á: ťł'ł,?'ł^:,' nłamcřŕ

'Ey,ľű,,''łrfłłilIr# 
1
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP

E fr
sLoVÉNsKÄ ÁGENTÚR,\
żlloTNÉHo PRosĺRťDl^

!uRóP9xA ÚľlA
Euŕópskg štukfurálre

a invstičné íoíx'y

MIN ISTERSTVO

żlVoTNÉHo PRosTRtDlA
STOVENSKTJ RTPUBLIKY

vŠEoBEcľÉ zľĺl,uvNÉ PoDMIENKY K ZMLUVE o PosKYTNUTÍ
NENÁvRATNÉHo FINANčNÉHo PRÍSPBvKU

článot 1 vŠEOBECNÉ UsTANovENIA
l. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako ,,YZP"), ktoľé sú súěasťou Zmluvy

o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane

jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímatel'tohto NFP, pri poskytnutí NFP zo Strany

Poskytovatel'a Pľijímatel'ovi podl'a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

Ż, Yzájomné prźlva a povinnosti medzi Poskytovatel'om a Pľijímatel'om sa riadia Zmluvou

o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi pľedpismi a dokumentmi, ktoľé sú uvedené

v ělánku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zĺĺluva o poskytnutí NFP odkazuje. Zátkladný právny

rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovatel'om a Prijímatel'om tvoľia najmä, ale nielen,

nasledovné právne pľedpisy:

a) právne akty EÚ:
(i) všeobecné nariadenie,
(iĐ Nariadenia k jednotlivým EŠIF,
(iiĐ Implementačnénaľiadenia;

b) pľávne predpisy SR:
(Đ Zá'kono pľíspevku z EŠF,
(iĐ Zílkon o rozpočtových pravidlách,
(iiĐ Zákon o finančnej kontrole a audite,

(iv) obchodnýzákonník,
(v) zákonć.4011964 Zb. oběiansky zákonník v znení neskorších pľedpisov (d'alej len

,,oběiansky zákonník"),
(vi) záłkon č,. 358l2OI5 Z. z' o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci

a minimálnej pomoci a o Zmene a doplnení niektorých zákonov (d'alej len ,,zákon

o štátnej pomoci"),
(vii) Zákon ě. 57 512OOI Z. z. o organizác\i ěinnosti vlády a organizácli ústrednej štátnej

správy v znení neskorších pľedpisov (d'alej len,,kompeteněný zákon"),

(viii) Zákon č,. Ż512006 Z' z. o verejnom obstaľávaní a o Zmene a doplnení niektorých

zákonov v zneni neskorších predpisov a s úěinnosťou od 18.04.2016 aj zákon

č,.343l2OI5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov, ak relevantné (ďalej len ,,zákon o Vo"),
(ix) zákon o úětovníctve,
(x) zákon o slobodnom pľístupe k infoľmáciám.

3. Pojmy použité vtýchto YZP sĹl vnadväznosti na ělánok 1 ods. 1.1 zmluvy závazné pre celú

Zmluvu o poskytnutí NFP, vrźúane výkladových pravidiel obsiahnutých v ělánku I ods. 1'.2 aź

1'4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pľe Zmluvné strany z definície pojmov podl'a tohto odseku

3 sú ľovnak o zźłväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktĺvita - súhľn ěinností ĺealizovaných Prijímatel'om v ľámci Projektu na to vyělenenými

finančnými zdľojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, ktoľé prispievajú

k dosiahnutiu konkľétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý pľedstavuje pridanú
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hodnotu pre Prijímatel'a ďalebo ciel'ovú skupinu/užívatel'ov výsledkov Pľojektu nezávisle
na realizác|i ostatných Aktivít. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná
aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít
Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podpoľné aktivity sú vymedzené vecne, tj' vecne
musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich reaIizácĺu v zmysle Zmluvy
o poskytnutí NFP' a finančne. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak,
všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku ,,hlavná" alebo ,,podporná",zahŕńahlavné aj podporné
Aktivity;

Bezodkladne _ najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre
počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmhvy o poskytnutí NFP stanovuje
odlišná lehota platná pre konkľétny prípad; pľe počítanie lehôt platia pľavidlá uvedené v definícii
Lehoty;

Blankozmenka - blankozmenka s avalom (zmenkovým ručením) odovzdaná Prijímatel'om
Poskytovatel'ovi na űćely zabezpečenia budúcej pohl'adávky zoZmhvy o poskytnutí NFP, ktorú
má Poskytovatel'právo vyplniť za podmienok stanovených ZoVPBA;

Celkové opľávnené výdavky - výdavky, ktoľých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia
Poskytovatel'a, ktoľým bola schválená žiadost' o NFP alebo v prípade vel'kých pľojektov je
uľčená v informácii Poskytovatel'a o schválení poskytnutia pľíspevku podl'a $ 27 ods.6 zákona
o príspevku z BŠm a ktoré predstavujú vecný aj finančný ľámec pre vznik oprávnených
výdavkov, ak budú vynaložené v súvis|osti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný
rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Naľiadení
k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme ľiadenia
EŠIF, z Yýzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je
používaná terminológia ,,výdavky", atO aj pľe ,,náklady" v zmysle zźlkona č,.431lŻ00Ż Z' z.

o účtovníctve v znení neskoľších predpisov (d'alej aj ,,zákon o účtovníctve");

Centrálny kooľdinačný oľgán alebo CKO - v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy
centľálneho koordinačného oľgánu Úľad podpľedsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,
ktorý je ústredným oľgánom štátnej spľávy určeným v Partnerskej dohode o využívaní
európskych štľuktuľálnych a investičných fondov v rokoch Ż0l4 _Ż020 (d'alej ako,,Paľtnerská
dohoda") aje zodpovedný za efektívnu a účinnú kooľdináciu ľiadenia poskytovania príspevku
z európskych štľuktuľálnych a investičných fondov v rámci Partneľskej dohody;

Ceľtifikácia _ potvrdenie správnosti, zákonnosti, opľávnenosti a overitel'nosti výdavkov
vo vzťahu k systému ľiadenia a kontľoly pti realizácii príspevku zo štruktuľálnych fondov,
Kohézneho fondu a Euľópskeho námoľného a ľybárskeho fondu;

Ceľtifikačný orgán alebo CO _ náľodný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt
veľejnej správy uľčený členským štátom za účelom certifikácie. Ceľtifikačný orgán plní úlohu
orgánu zodpovedného za kooľdináciu a usmeľliovanie subjektov zapojených do systému
finančného riadenia, vypracovanie účtov, cetifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu
prijímatel'ov pľed zaslaním Euľópskej komisií, vypracovanie žiadostí o platbu a ich
predkladanie Euľópskej komisii, pľíjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finaněných
vzťahov (najmä Z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na náľodnej
úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej ľepubliky
plní úlohy ceľtifikačného orgánu Ministeľstvo financií SR;

čĺsté príjmy - pri Pľojektoch geneľujúcich prljmy podl'a ělánku 61 všeobecného nariadenia ide
o rozdiel medzi pľíjmami zvýšenými o pľípadnú zostatkovú hodnotu investície a pľevádzkovými
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výdavkami Pľojektu v ľámci príslušného refeľenčného obdobia podľa článku 61 ods. Ż alebo 6

vieobecného nariadenia. Súčasťou pľevádzkových výdavkov môŽu byť výdavky vzniknuté

poěas Realizácieprojektu ako aj d'alšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Pľojektu

(napr. obnov a zariadenia s kľatš ou ži votnosťou, mimoriadn a űdrźb a).

Pri Projektoch geneľujúcich príjmy podl'a ělánku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré svojim

objemom alebo charakterom nespadajú pod ělánok 61 všeobecného naľiadenia, ide o ľozdiel

peńaźnýchpľíjmov aprevádzkových výdavkov počas obdobia Realizácie Projektu.

Deň - dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené,

ž'e ide o kalendárny deň;

Dĺskontovanie - pľoces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových ala|ebo

investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pľe potreby Finaněnej

analýzy je používan á, tzv. reálna diskontná sadzba doporuěená Európskou komisiou;

Dodávatel'- subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímatel'a dodávku tovarov, uskutoěnenie prác

alebo poskytnutie služieb ako súěasť Realizácie aktivít Projektu nazák|ade výsledkov Vo alebo

iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou

o poskytnutí NFP;

Dokumentácia - akákoľvek informácia alebo súboľ informácií zachytené na hmotnom

substľáte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítaěového súboru týkajúce sa

alalebo súvisiace s Projektom;

Doplňujrĺce údaje k preukázaniu dodanĺa pľedmetu plnenia _ doklad alebo viacero

dokladov v listinnej podobe, v ktoľých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania

predmetu plnenia, vľátane príloh. Pľijímatel' nimi pľeukazuje dodanie tovaľov, poskytnutie

služieb alebo vykonanie stavebných pľác, ktorých realizácia bola uhľadená na zárk|ade

Preddavkovej platby uhľadenej Zo Stľany Pľijímateľa Dodávatel'ovi a ktoľá bola zo strany

Poskytovatelb uhiadená Prijímatel'ovi z pľostriedkov BŠĺp a štátneho rozpoětu

na spolufinancovanie v príslušnom pomeľe;

EÚ _ znamená Európska lÍnia, ktoľá bola formálne konštituovaná na zák|ade Zn7wy
o Európskej Únii;

Euľópske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF _ spoloěné oznaěenie pľe Európsky

fond regionálneho ľozvoja, Euľópsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky

pol'nohospodáľsky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond;

Financujúca banka banka, ktorá poskytuje peřnŹné prostriedky Pľijímatelbvi
na financovanie ěasti oprávnených výdavkov alalebo aspoň časti Neopľávnených výdavkov

Pľojektu, s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupľáci a spoloěnom postupe medzi

bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú ľepubliku a súěasne Prijímatel' poskytuje alebo

poskytne ľovnaký záloh pre Poskytovatel'a aj pre Financujúcu banku;

Finančná analýza - ana|ýza, ktorej ciel'om je vypoěítať ukazovatele finaněnej návľatnosti

Pľojektu generujúceho prdmy, tak aby bola stanovená adekváltna výška Nenávratného

finančného príspevku, ako aj preukázať Udržatelhosť Projektu generujúceho príjmy. Podstatou

Finaněnej ana|ýzyje výpoěet peňažných tokov vjednotlivých rokoch pľíslušného ľefeľenčného

obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho príjmy, pričom ich kalkulácia vychádza
z ľozdielu výdavkov a príjmov v daných ľokoch. Východisková Finaněná analýza je pľedložená

v ľámci žiadosti o NFP. Aktualizovaná Finaněná ana|ýza znamenáł Finančnú analýzu
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vypracovanúpoukončenípríslušnéhoľefeľenčnéhoobdobiavzávislostiodtypuPľojektu
generujúceho pľíjmy, v ľám"i ktorej sa prepočítďľekalkuluje Finančná medzeľa;

Finančná medzera - ľozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Pľojekt

geneľujúci príjmy a súčasnou noano-t11 čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu

zostatkovej hodnoty investície) stanovený Finančnou analýzou. Vyjadruje ěasť investičných

nákladov na Pľojekt, ńoré n"môžu byť financované samotným Pľoi"ktom' a pľeto môžu byť

financované foľmou nenávľatného finančného príspevku;

FĺnančnéukončeniePľojektu(zodpovedápojmuukoněenie'RealizácieProjektu,akotento
pojem (ukončenie teaĺzäcie projektu) ň;'"; Systém riadenia BŠĺr' a súěasne v zmysle

Systému finančného-láJ"nio^,u ľr"3"L,"f,"' "ŕ*u*ĺ 
Realizácie Projektu oznaěuje ako

,,ukončenáopeľa"ia.1:;;*;"aĺom,.t."ay[,,,"olĺ,o,anívšetkýchAktivítvľámciRealizácie
aktivít Projektu oosrá t splneniu oboch nasledovných podmienok:

a)Prijímatel,uhľadilvšetkyopľávnenévýdavkyvšetkým.svojímDodávatel'omalebosvojím
Zamestnancom, voči ktorým mal pľávĹe závazní pouinno'ť úhrady výdavkov' a tieto sú

pľemietnuté dä účtovní"wa ľľuĺmat"i;o u ".r*le 
pľíslušných pľávnych predpisov SR

a podmienoľ'iunou"nych v Zmluve o poskytnutí NFP a

b) Prijímatel'ovi bol uhľade nýlzśćtovaný zodpovedajúci NFP'

Hlásenie o zać,atíľealizácie hlavných aktivít Pľojektu - foľmuláľ (tvorí Pľílohu č' 3 zmluvy)'

prostredníctuo. Lto.eľ'o Prijímateľ "";;;; 
ľä.kytouot"ľovi Začatie rea|izácie hlavných

aktivít Pľojektu a infoľmáciu o dátume ,^ĺ,irärea|ĺzáciepodpoľných aktivít Pľojektu;

Implementačné nariadenia _ nariadenia' ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia

alebo de1egouune'*nu.iooenia, ktorými ,u ,tunouujú podľobnejšie pľav\d|á a podmienky

uplatniteľné 'u 
uytonunie rôznych outurti ĺp.uuy poaľu všeobecného nariadenia alebo podľa

Ńaľiadení k jednotlivým EŠIF;

ITmonitorovacísystém2ĺJ,l.4+aleboITMS201.4+-informačnýsystém,ktorýzahŕňa
štandardizovanépľocesypľogľamovéľ'oup.;"ttovéhoľiadenia.obsahujeúdaje,ktorésú
potľebné nu ounrno."n,ne u 

"fektívne 'ĺua"nj"' 
finančné riadenie a kontrolu poskytovania NFP'

Prostľedníctuo* 

'iioo, 
ŻOĺ4+ ,u "l"ňronicky 

vymieňajú ridaje s údajmi v infoľmačných

systémoch puropfi tomisie "rč."ý"]' 
;r; ,i'auu euľópskych ltruktuľálnych a investiěných

fondovasinýmivnútroštátnymiinfoľmačnyrĺlsystémamivľátaneISUF,prektoľýje
zdrojovým systémom v ľámci integraěného rozhľania;

Komisĺa alebo EK_ znamenáEurópsku Komisiu;

Kontľolovaná osoba _ osoba' u ktorej sa vykonáva kontľola overovaných skutočností podl'a

zźtkonao príspevku z BŠrp u ĺinunonj'L"^nár" alebo audit podľa zźĺkonao finančnej kontrole

a audite;

Lehota-akniejevZmluveoposkytnutíNFPuvedenéinak,zadnisapovažujúPľacovnédni.
Do plynutia leľráty sa nezapoěítuuu Lui"naĺrny deň, u Ko'o'došlo ku skutoěnosti urěujúcej

začiatok lehoty. Lehoty uľěené podľ1 irĺ r^ĺná:t'plynúť pľvým pľacovným dňom nasledujúcim

po kalendárno- a* í k oro* aoslo ŕulm,oĹnóri určujúĹej zač;iatoklehoty. Lehoty určené

podl,a týždňov' ň"riu"ou alebo ľokov ,u Ĺoneiu uplynutím ioho kaĺendárneho dňa' ktorý sa

svojím o"nue"nĺ*lt'oduje s dňom,keď došlo k skutočnosĺi určujúcej začiatok lehoty' Ak taký

kalendárny a"n u m"riuci nie je, l"h;; sa končí posledným dňom mesiaca' Ak koniec lehoty

pľipadne na sobotu, nedel'u alebo na ä;;"*"jľ'o potá1u v zmysle zákonać"Ż4Il1993 Z' z'

o štátnych sviatkoch, dňoch prucovného pokoja u punln'ny'ń aRocľ' v znení neskoľších
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predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pľacovný deň. Lehota je pre Prijímateľa

zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie

odovzdá na poštovú pľepravu' ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Meľatel'né ukazovatele Projektu _ záĺvaznáĺ kvantifikácia výstupov a ciel'ov, ktoľé majú byť

dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Pľojektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité

z pohl'adu ľiadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktoľými sa zabezpečí dosahovanie

ciel'ov na úľovni oP. Poskytovatel' zahrnie do Výzvy návrh meratelných ukazovatel'ov,

zktorých Pľijímateľ zahľnie do žiadosti o NFP všetky alebo niektoré meľateľné ukazovatele,

zaktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v ľámci Realizácie hlavných

aktivít Projektu a súěasne zodpovedá zaichldttanie v rámci Udržatel'nosti Projektu. Meratel'né

ukazovatele Pľojektu odzrkadĘú skutočné dosahovanie pokľoku na úrovni Projektu, pľiľadzujú

sa khlavným Aktivitám Projektu avzáłsade zodpovedajú výstupu Projektu. Meratel'né

ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe ě. Ż zmluvy v rozsahu, v akom boli súčasťou

Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zn'iuve o poskytnutí NFP llvádza pojem

Meratel'ný ukazovatel' Projektu vo všeobecnosti, bez oznaěenia ,,s príznakom" alebo ,,bez

príZnaklf", zahŕňa takýto pojem aj Meratelhý ukazovatel' Projektu s príznakom aj Meratel'ný

ukazovatel' Projektu bez pľíznaku;

Meratel'ný ukazovatel' Pľojektu bez pľíznaku - Meratel'ný ukazovatel' Projektu, ktorého

dosiahnutie j e zźnazné z hl'adiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnotY, pričom akceptovateľná

mieľa odchýlky, ktorá nebude mať zanásledok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku

6 zmluvy;

Meľatel'ný ukazovatel' Pľojektu s pľíznakom - Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého

dosiahnutie je objektívne ovplyvnitelhé externými faktormi a ktorého dosahovanie nie je plne

v kompetencii Pľijímatel'a. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovatel'ov
Pľojektu s pľíznakom v ľámci akceptovateľnej mieľy odchýlky pri pľeukázaní daného externého

vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímatel'ovi;

Mieľa finančnej medzeľy - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných

investiěných výdavkoch;

Mikľo, malý alebo stredný podnik alebo MSP - znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1
Nariadenia Komisie (Eo č. 65I/Ż014 zo I7 . jűna 2OI4 o vyhlásení určitých kategórií pomoci
za zlučitel'né s vnútorným tľhom podl'a ělánkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme
pomoci nie je uvedené inak;

Monitoľovací výbor _ orgán zriadený riadiacim oľgánom pre progľam v súlade s článkom 47

a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujrice výkonnosť
progľamu vrźltane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitoľovací
výboľ skúma a schval'uje všetky návrhy ľiadiaceho orgánu na Zmenu programu;

Nariadenie 1300 _ nariadenie Európskeho paľlamentu a Rady (EÚ ě. 13OO1ŻOI3 o Kohéznom
fonde, ktoľým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č:.1084ĺŻ006;

Narĺadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ č' I3OllŻOI3 o Európskom
fonde ľegionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa ciel'a Investovanie
do rastu a Zamestnanosti, a ktoľým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Naľiadenie 1303 alebo všeobecné naľiadenie - nariadenie Euľópskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č' 1303/2013, ktoľým sa stanovujú spoloěné ustanovenia o Európskom fonde ľegionálneho
rozvoja, Euľópskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom polhohospodárskom fonde
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pre rozvoj vidieka a Euľópskom námornom a ľybárskom fonde a ktoľým sa stanovujú všeobecné

ustanovenia o Euľópskom fonde regionálneho.o,uoiu, Európskom sociálnom fonde' Kohéznom

fonde a Európskom námoľnom a ľybáľskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES)

č. 1083/2006;

1300 a nariadenie 1301;

Nariadenia k jednotlivým euľópskym štruktuľálnym a investičným fondom alebo

naľiadenia k jednotlivým nŠm _ zahÍřnjípre účely tejto Zrrrluvy o poskytnutí NFP nariadenie

Naľiadenie g66t2o12- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ' Euratom) č:'9:6D00

z25. oktőbľaŻOI2,o ľozpočtových pravidlách, ŕtoré sa vzťahujú na všeobecný ľozpoěet Únie'

a zrušení naľiadenia Rady (ES, Euratom) č:' 160512002;

Následná monitoľovacia spľáva _ málvýznamdaný v článku 4 ods' 1 písm' d)YZP;

Nenávratný finančný pľíspevok alebo NFP - Suma finaněných prostriedkov poskytnutá

Prijímateľovĺ nu n"ĺĺĺciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP

a v prípade velkých pľojektov z výšky u'o"ná; u ziuao'ri o NFP zaslanej na schválenie EK'

podl,a podmienok zÁlrrv o posĹytnutí NFP, z veľejných prostriedkov v súlade s platnou

právnou úpravou (najmä 
"ĺLono* 

o nri1nevku z EŠIF,-zákonom o finančnej kontrole a audite

a zákonom o ľozpoětových pľavidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia

oschválenížiadostioNFP,vpľípadeveľkýchpľojektovvyply-v1zľozhodnutiaEKanazálk|ade
ľozhodnutia EK môže byť zmenenĺ, u pr"drtuń3e uľěité % zCe1kových oprávnených výdavkov

vzhľadom na intenzitu pomoci pre Pľojekt v súläde s podmienkami Výzvy' Skutočne vyplatený

NFP predstavuje urěité vo zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu

pomocipľePľojektvsúladespodmienkamiVýzvyapozohľadneníďalšíchskutoěností
vyplývajúci ch zo Zniuv'y o poskýtnutí NFP; výška skutoěne vyplateného NFP môŽe byť ľovná

ui"uá nizsiu ako výška maximálnej výšky NFP;

Neopľávnenévýdavky-výdavkyProjektu,ktoréniesúopľávnenýmivýdavkami;idenajmä
o výdavky, ktoré sú u ro"io." .á Znlluuou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia

oprávnenosti výdavkov, jatľia do skupiny výdavkov neopľávnenej na spolufinancovanie

z prostľiedkov oP rŽľ ioĹle; aj ako ,,oP"), nesuvisia s činnosťami nevyhnutnými pľe úspešnú

realizáciu a ukoněenie Projektu, alebo sú u .orpo." s inými podmienkami pre. oprávnenosť

výdavkov definovanýcľl v ejanm L4yZP),sú u rá"poľ".s podmienkami príslušnej Výzvy alebo

,ú u ro"por" s praunymi predpismi SR a právnymi aktmi EU;

Nezľovnalost' - akékoľvek porušenie práva Euľópskej únie alebo vnútroštátneho pľáva

týkajúceho sa jeho uplatňovania,bez oľ'ľudu na to, či právna povinnosť bola premietnutá

doZmluvyoposkytnutíNFP,pľičomuvedenénorušeniew;jvazkonaniaaleboopomenutia
hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na uýkonáuuní EŠIF' dôsledkom čoho je alebo môže

byťnegatívnydopadnaľozpoěetEuľópskejúniezaťaźenímvšeobecnéhorozpoětu
Neoprávneným výdavkom;

obchodný zákonník - zálkon ě. 5I3lIg9I Zb' obchodný zákonník' vznení neskorších

predpisov;

občiansky zákonník - zákon č)' 4011964 Zb' občiansky zákonník' v znení neskorších

pľedpisov;

Okolnosť vylučujrica zodpovednost'alebo ov7' - prekáźka' ktorá nastala nezávisle od vôle'

konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bľánilej v splnení jej povinnosti, ak nemožno

rozu1nne pľedpokladať , źeby Znlwĺálstrana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo

prekonala, a ďa1ej že by v lase vzniku závazkll túto prekážku predvídala' Úoinky okolnosti

vyluěujúcej zoopovednosť sú obmed zené iba na dobu, pokiaľ trvá prekátźka' s ktorou sú tieto

I
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účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej Stľany nevylučuje prekáźka, ktorá nastala aź v ćase,

keď bola Zĺ1iuvná strana vomeškaní splnením svojej povinnosti, alebo vznik|a zjej

hospodárskych pomeľov. Na posúdenie toho, či uľěitá udalosť je oYZ, sa použije ustanovenie

š 374 obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúľa k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktoľá má byť oYZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

(i) dočasný charakter pľekážky, ktorý bľáni Zmluvnej Stľane plniť si povinnosti zozáväzku

po určitú dobu, ktoľé inak je moźné splniť a ktorý je zák|adným rozlišovacím znakom

od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžnfta zanikne,

s ohl'adom nato,te dodatočná nemožnosť plnenia mátrvalý, nie doěasný charakteľ,

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho oVZ musí byť nezávislá od vôle Zmhvnej Stľany,

ktoľá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,

(iii) musí mať takú povahu, źebráni Zmluvnej Strane v plnení jej povinností, aÍobez ohl'adu

na to, ěi ide o pľávne prekáźky, prírodné udalosti alebo d'alšie okolnosti vis maior,

(iv) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné ľozumne pľedpokladať, źe Zm|uvnźt

strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať' alebo odvrátiť alebo pľekonať jej

následky v rámci lehoty, po ktoľú OYZtrvá,

(v) nepredvídatel'nosť, ktoni možno považovať zapreukázanú, ak Zĺrlwná strana nemohla

pľi uzavretí Zĺĺlluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto pľekážke dôjde, pričom

sa predpokladá, Že povinnosti vyplývajúce z právnych pľedpisov SR alebo právnych

aktov EÚ sú alebo majú byť každému znátme,

(vi) Zmluvná stľana nie je už v ěase vzniku prekážky v omeškaní s plnením povinnosti, ktoĘ
táto pľekážka bľáni.

Za oYZ na strane Poskytovatel'a sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OYZ sa

nepovažuje plynutie lehôt v ľozsahu, ako vyplývaj(l z právnych pľedpisov SR a právnych aktov

BÚ;

opakovaný - výskyt uľčitej identickej skutočnosti najmenej dvakľát;

opľávnené výdavky _ výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímatel'om

v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zĺĺiwy o poskytnutí NFP, najmä v súlade

s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v ělánku 14 YZP: s ohl'adom na definíciu

Celkových oprávnených výdavkov, výška oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia

ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška

Schválených opľávnených výdavkov;

orgán auditu - náľodný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt veľejnej

správy, ktorý je funkčne nezávis|ý od riadiaceho orgánu acertifikaěného orgánu.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okľem

orgánu auditu určeného vládou SR;

oľgán zapojený do riadenia, auditu a kontľoly BŠIF vrátane finančného ľiadenĺa - je
vsúlade So všeobecným nariadením aNariadeniami kjednotlivým EŠF, pľíslušnými
uzneseniami vlády SRjeden alebo viacero z nasledovných oľgánov:

a) Komisia,

b) vláda SR,

c) CKO,

d) Certifikaěný orgán,
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e) Monitorovací výbor,

Đ orgán auditu a spolupracujúce oľgány,

g) orgán zabezpećlljűci ochľanu finančných záujmov EÚ,

h) Gestorihoľizontálnychpľincípov,

i) Riadiaci orgán,

j) Sprostredkovatel'skýoľgán;

Platba - finančný pľevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná ZmenaPľojektu - mávýznamuvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktoľý

je d'alej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. ělánok 6 zmluvy, článok 2 ods' 3
-aź 

5 YZP,ělánok 6 ods. 4 vZP) a ktorý môže byť pľedmetom výkladu alebo usmernení

uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKo, Riadiacim orgánom,

Sprostredkovatel'ským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol pľíslušný

predpis alebo Pľávny dokument Zveĺejnený '

Podstatná Zmena Projektu, ktoľého súěasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia

do výroby, nastane, ak v období od Zaéatia realizácie hlavných aktivít Pľojektu do uplynutia

piatich rokov a za splnenia podmienok uvedených v článku 71 všeobecného nariadenia skľátená

v pľípade MSP do uplynutia troch ľokov od Finančného ukončenia Pľojektu alebo do uplynutia

obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním

k niektoľej z nasledujúcich skutočností:

a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti mimo opľávnené miesto reaIizácie

Projektu, tj. aojae kpoľušeniu podmienky poskytnutia pľíspevku spočívajúcej

v opľávnenosti miesta ľea|izácĺe Projektu,

b) Zmene vlastníctva položky infľaštruktúry, ktorá poskytuje Pľijímatel'ovi alebo tretej osobe

neoprávnené zvýhodnenie, bez ohl'adu na to, či ide o súkromnoprávny subjekt alebo oľgán

veľejnej moci,

c) podstatnej Zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Pľojektu alebo podmienky

jeho rea|izárcie, v porovnaní so Stavom, v akom bol Projekt schválený'

Podstatná Zmenanastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finaněného ukončenia Projektu

dôjde k presunu výľobnej ůinnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okĺem prípadu, ak

Pr1ímatel'om je MSP' Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí

doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci'

V pľípade, ak súčasťou Pľojektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infľaštruktúry,

Podstatná Zmena Projektu nastane, ak Pľojekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podl'a

uplatnitel'ných pľavidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich pľípade skončí alebo premiestni

výrobná činnosť v ľámci obdobia stanoveného V týchto pravidlách.

Pľacovný deň - deň, ktorým nieje sobota, nedeľa alebo deň pľacovného pokoja v zmysle zákona

č,' 24Illgg3 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pľacovného pokoja a pamätných dňoch v znení

neskorších predpisov;

Pľávny dokument, z ktoľého pre Prĺjímatel'a vyplývajú pľáva a povinnosti alebo ich

zmena alebo tiež Pľávny dokument - pľedpis, opatrenie, usmeľnenie, rozhodnutie alebo

akýkol'vek iný právny dokument bez ohl'adu na jeho názov, právnu foľmu a procedúru (postup)

jeńo vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkol'vek oľgánom zapojeným do riadenia'

auditu a kontroly EŠIF vrátane finaněného riadenia ďalebo ktorý bol vydaný na základe
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avsúvislosti so všeobecným nariadením alebo Naľiadeniami kjednotlivým EŠIF, to všetko

vźdy zapodmienky, že bol Zverejnený;

Pľávne pľedpisy EÚ alebo právne akty EÚ - pre úěely Zĺrluvy o poskytnutí NFP zahÍřlajű

primárne pľamene práva EI3 (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklaľácie,

pripojené k zmluvám; dohody o pľistúpení k EÚ; ale aj akty, ktoľé prijíma Európska rada

,.i"ŕo. zabezpeěiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene pľáva EÚ (naľiadenia,

smernice, ľozhodnutia, odpoľúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, zktorých vyplývajú

práva apovinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Pľávne predpisy SR - všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Preddavková platba - úhrada finaněných prostľiedkov Zo Strany Prijímatel'a v prospech

Dodávateľa vopľed, t. j' pred dodaním tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním
stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa pouźíva aj pojem ,,záloha" alebo ,,preddavok"
a pre doklad, na zálk|ade ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem ,,zźiohová faktúra"

alebo,,pľeddavková faktúra";

Pľedmet Pľojektu _ hmotne zaehytitďl'ná podstata Pľojektu (po Ukončení realizác\e hlavných

aktivít Projektu sa oznaěuje aj ako hmotný výstup realizácie Pľojektu), ktoľej nadobudnutie,

realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Pľojekte boli

spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec,

majetkovú hodnotu alebo pľávo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov

Projektu;

Pľioritná os - jedna z priorít Stratégie v oP KŽP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom

súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, meratelhými ciel'mi;

Príľučka pľe Prijímateloa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF závazným riadiacim
dokumentom, ktoľý vydáva Poskytovatel' a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci
jednotlivé fázy implementácie projektov;

Pľojekt geneľujúci príjem _každý Projekt, ktorý v súlade s ělánkom 6l ods. 1 všeobecného

naľiadenia vytvára Čisté pľíjmy po dokončení, ako ajkaźdý Projekt, ktorý v súlade s článkom

65 ods. 8 všeobecného nariadeniavytváraČisté príjmy počas Realizácie Projektu.

Za Projekt geneľujrici príjem sa považuje aj Projekt, ktorý vytvára Čisté príjmy a ktoľého

celkové opľávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR.

Všade tam, kde Sa v texte tejto Zrnluvy pouźíva pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem

zahÍřlavšetky typy vyššie uvedených Pľojektov, pokial'to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu
konkľétneho ustanovenia.

Realizácia Projektu - obdobie odZaěatiaľealizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné
ukoněenie Projektu;

Realizácia aktĺvít Pľojektu _realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu

v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP
používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohl'adu
na časový faktoľ;

Realizácia hlavných aktivít Pľojektu - zodpovedá obdobiu, tzv.fyzickej realizácie Pľojektu,
t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímatel'ľealizuje jednotlivé hlavné Aktivity Pľojektu od ZaěaÍia
rea|izárcie hlavných aktivít Projektu, najskôľ však od 01'.0I.Ż0I4, do Ukončenia realizácie
hlavných aktivít Projektu, ak výzva neustanovuje inak' Maximálna doba Realizácie hlavných
aktivÍt Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Yýzve, v dôsledku čoho
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nesmie za źiadnych okolností pľekročiť teľmín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného

nariadenia, t j. 3l.12.20Ż3;

Riadiaci oľgán alebo RO - orgán štátnej spľávy alebo rizemnej samosprávy poveľený

Slovenskou ľepublikou, ktoľý je určený narealizáciu pľogľamu azodpovedá za riadenie

programu v súlade so zásadou ľiadneho finančného hospodárenia podl'a článku l25
všeobecného naľiadenia. Riadiacim orgánom pre oP xŻľ ie Ministerstvo životného prostľedia

Slovenskej republiky. Vpodmienkach SR vsúlade s $ 7 zákona opľíspevku z EŠIF uľčuje

jednotlivé Riadiace oľgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné,

Riadiaci oľgán môže konať aj pľostredníctvom Sprostredkovatel'ského orgánu;

Riadne uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade So Zmluvou o poskytnutí NFP,

Haľmonogramom finanč nej rea\izácie projektu, právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ,

Príručkou pre žiadatel'a v rámci Yýzvy ajej príloh, Príľučkou pre Pľijímatel'a, Príručkou

k procesu verejného obstarávania, príslušnou schémou pomoci, Systémom finančného ľiadenia'

Systémom riadenia BŠm ako aj ostatnými Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci ''de minimis'', spoločne aj ako ,rschémy pomoci"
_ dokumenty, ktoré pľesne stanovujú pľavidlá a podmienkY, na ktorých základe môžu

poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc ''de minimis" jednotlivým

prijímatel'om;

Schválená žiadosť o NFP - žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená

Poskytovatel'om vľámci konania ožiadosti vzmysle $ 19 ods.8 zákona opríspevku zBŠľ
a ktorá je uložená u Poskytovatel'a;

Schválené opľávnené výdavky - skutočne vynaIoźené, odôvodnené a riadne prellkázané

oprávnené výdavky Prijímatel'a schválené Poskytovatel'om vľámci predloźených Żiadostí

o platbu; s ohľadom na definíciu oprávnených výdavkov, výška Schválených opľávnených

výdavkov môže byť ľovná alebo nižšia ako výška opľávnených výdavkov;

Skupina výdavkov - výdavky ľovnakého charakteľu zoskupené na zák|ade opatrení

Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania' Skupiny

opľávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý

tvorí pľílohu č. 1 Metodického pokynu CKo na programové obdobie ŻoI4 _ Żo20 č,. 4

k číselníku oprávnených výdavkov;

Spľáva o zistenej nezľovnalosti dokument vyplnený Riadiacim orgánom,

Sprostredkovatel'ským orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, oľgánom

auditu a jeho spolupracujúcim orgánom, na ktoľého základe je oficiálne zdokumentované

podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti;

Spľostľedkovatel'ský oľgán alebo So - ministeľstvo, ostatný ústredný orgán štátnej spľávy,

samospľávny kľaj, obec alebo iná právnická osoba, ktoľá má odborné, personálne a mateľiálne

predpoklady určená na plnenie uľčitých úloh riadiaceho orgánu podl'a článku l23 ods. 6

všeobecnéhonariadeniaavsúlades$8zákonaopríspevkuzEŠIF,atonazákladepísomného
poverenia riadiaceho orgánu sprostredkovatel'skému orgánu na výkon časti úloh riadiaceho

oľgánu. V súlade s uznesením vlády ě. l75lŻO14 zo dřr- 16' 04. Ż0l4 je So pre oP KŽP
Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá vykonáva úlohy v mene a na účet RO. Rozsah

a definovanie úloh So je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu

Sprostľedkovatel'ským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo stľany Ro na

So oprávňujúcom So na konanie voči tretím osobám;

Systém ľiadenia európskych štľuktuľálnych a investičných fondov na pľogľamové

obdobie 2014 _ 2020 alebo Systém ľiadenia nŠIr - dokument vydaný CKo, ktoľého účelom
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'amove

ričelom

je definovať štandaľdné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoľé sĹl závazné, pre všetky

zűóastnené subjekty; pre úěely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálnaZverejnenőt

verziauvedeného dokumentu na webovom sídle CKo v nadväznosti aj na inteľpretačné pravidl'ál

uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené plaíí aj pre dokumenty vydávané

nazáklade Systému ľiadenia BŠIF vsúlade skapitolou 1.2 ods.3, písm. a) ažc)Zák|adné

ustanovenia a r ozsah aplikác ie;

Systém finančného ľiadenĺa štľuktuľálnych fondov, Kohézneho fondu a Euľópskeho

nämoľného a ľybáľskeho fondu na pľogramové obdobie 20ĺ4 _ 2020 alebo Systém

finančného ľĺadenia _ dokument vydaný Ceľtifikačným oľgánom, ktorý predstavuje súhrn

pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finaněného riadenia zahÍřla finančné

plánovanie aľozpoětovanie, riadenie arealizáciu toku finančných prostriedkov, úětovanie,

výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finaněných

urťuhou voči Slovenskej ľepublike a voči Európskej komisii; pre účely Zľrl7wy o poskytnutí

NFP je záväzná vźdy aktllálna Zverejnenór verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle

Ministerstva financií SR;

Štát''u pomoc alebo pomoc - akákol'vek pomoc poskytovaná z pľostriedkov štátneho rozpočtu

SR alebo akoukol'vek foľmou zvercjných zdrojov podniku podl'a článku l07 ods. 7 Zm|wy

o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, źe zvýhodňuje urěité

podniky alebo výľobu urěitých druhov tovaľov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi

členskými štátmi Európskej linie. Pomocou Sa vo význame uvádzanom v tejto Zm7uve

o poskytnutí NFP ľozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán,

ktoré pľe ne vyplývajú z právneho poľiadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej

pomoci, ZostáVajú plnohodnotne aplikovate|'nébez ohl'adu na to, ěi ich Zmluva o poskytnutí

NFP uvádza vo vzťahu ku konkľétnemu Projektu Pľijímatel'a,zahŕńaj(lcom poskytnutie pomoci,

ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímatel' považuje podl'a právnych pľedpisov Slovenskej

republiky za veľejnopľávny subjekt alebo subjekt súkĺomného práva;

Účtovny doklad _ doklad definovaný v $ 10 ods. 1 zákona ě. 431ĺ200Ż Z. z. o účtovníctve

v znení neskorších predpisov. Na úěely predkladania ŻoP (predfinancovanie, ľefundácia -
priebeźnál platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných

v $ 10 ods. 1 písm. a) aź fl pľedmetnéh o zźlkona,priěom za dostatočné splnenie náležitosti podl'a

písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŻoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podl'a

prílohy ě. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postripením pohl'adávky sa z pohľadu

splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za(lćtovný doklad, ktorého dökazná, hodnotaje
rovnocenná faktúram' považuje aj doklad pľeukazujúci vykonanie zapoěítania. V súvislosti

s Pľeddavkovými platbami sa osobitne uvádza, że pre úěely predkladania dokladov v rámci

žiadosti o platbu sa za účtovný doklad rozdielne od definície uvedenej v $ 10 ods. l zákona

ě.43Il2oOŻ Z. z. o úětovníctve považuje aj doklad, na zítklade ktoľého je uhrádzaná

Preddavkov á' platba zo Stľany Prij ímate l'a Dodávate l'ovi ;

Udržatel'nost' Pľojektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu

definovaných prostredníctvom Meratel'ných ukazovatel'ov Projektu poěas stanoveného obdobia
(obdobia udržatel'nosti Pľojektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich
z článku 7l všeobecného nariadenia. obdobie Udržatel'nosti Projektu sa zaćína v kalendárny
deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému
ukončeniu Projektu; obdobie udržatel'nosti Projektu trvá pre účely tejto Zmlwy o poskytnutí
NFP 5 rokov, ľesp. 3 ľoky v prípade MSP;
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Ukončenie ľealizácie hlavných aktivít Pľojektu _ predstavuje ukončenie tzv. fyzickej

rca|izácieProjektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendáľny

deň' kedy Pľijímatel'kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zreallzovali hlavné Aktivity Pľojektu,

b) Pľedmet Pľojektu bol riadne dodaný Prijímatel'ovi, Prijímatel'ho pľevzal a ak to vyplýva

z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa pľeukazuje

najmä:

(i) pľedložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo

môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Pľedmetom Projektu stavba; právoplatnosť

kolaudačného rozhodnutia je Pľijímatel' povinný preukázať Poskytovatel'ovi

Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôľ do predloženia prvej

Následnej monitorovacej správy Projektu,

(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoľé sú podpísané, ak je

Pľedmetom Projektu zariadenie, dokumentácia,iná hnutel'nú vec, pľávo alebo iná

majetková hodnota, pľičom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný

treťou osobou) musí vyplývať prijatie Pľedmetu Pľojektu Pľijímatel'om a uvedenie

Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohl'adom na Pľedmet Projektu ľelevantné),

(iii)predložením rozhodnutia o predčasnom lźívaní stavby alebo ľozhodnutia

do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajti

alebo nemôhl mať vplyv na funkčnosť stavby, ktoľá je Predmetom pľojektu;

Prijímatel' je povinný do skončenia obdobia Udržatel'nosti Projektu uviesť stavbu

do ľiadneho uźívanĺa, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím'

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, uľěitým a zrozumitel'ným

spôsobom vyplýva, že Pľedmet Projektu bolodovzdaný Prijímatel'ovi, alebo bol so

súhlasom Pľijímatel'a sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti

o NFP,

alebo pre prípad projektov, pri ktoľých neexistuje hmotne zachytite|'ný Predmet

Projektu, predložením čestného vyhlásenia Pľijímatel'a s uvedením dňa, ku ktorému

došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Pľojektu, pričom pľílohou čestného

vyhlásenia je dokument odôvodliujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu

v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka Sa pre úěely Ukonč,enia ręalizźrcie

hlavných aktivít Pľojektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný

čiastkový Pľedmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôľ ukončené

Pľedmety Pľojektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít

Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č,' Żk zmluve.

Včas konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP,

v Harmonograme finančnej rea|izácie projektu, v Pľávnych predpisoch SR a právnych

aktoch EÚ, v Pľíruěke pľe źiadatel'a, vo Výzve, v Príľuěke pľe Pľijímatel'a, v Príručke k pľocesu

veľejného obstarávania, v príslušnej schéme pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme

riadenia EŠIp ako aj v ostatných Právnych dokumentoch;

Veľejné obstaľávanie alebo vo - postupy obstarávania služieb, tovaľov a stavebných prác

v zmys1e zźlkona č,. Ż5lŻ006 Z.z. o veľejnom obstarávaní a o Zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej aj ,,zákon o Vo") v súvislosti s výberom

Dodávatel'a; ak Sa v Zrn\uve o poskytnutí NFP lvádza pojem Verejné obstarávanie

lrs-
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vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, tj' bez ohl'adu

nakonkrétne postupy obstarávania, zahŕřla aj iné druhy obstarávania nespadajúce pod zákon

o Vo, ak ich právny poriadok SR pre konkľétny prípad pripúšťa;

Verejnopľávny subjekt -kaźdý subjekt, ktorý sa riadi verejným pľávom v zmysle článku 1

ods. 9 smeľnice Európskeho paľlamentu a Rady (Es) č. I8lŻ004 z3L marca2004 o kooľdinácii

postupov zadávania verejných zálkaziek na práce, veľejných zákaziek na dodávku tovaru

a veľejných zákaziek na služby, akaždé euľópske zoskupenie územnej spolupľáce zriadené

v súlaáe s naľiadením Euľópskeho parlamentu a Rady (EÚ č. 108Ż1Ż006 v platnom znení alebo

vzniknuté podlä zákona č. 90/2008 Z. z, v znení neskoľších predpisov;

Vládny audit _ nezávislá, objektívna, oveľovacia, hodnotiaca a uisťovania činnosť vykonávaná

podl'a zźtkona o finančnej kontľole a audite, osobitných predpisov a so zohl'adnením

medzináľod ne uznáv aných audítoľských štandardov;

Yýzva na predkladanie žiadostí oNFP alebo Výzva _ východiskový metodický a odboľný

podklad Zo stľany Poskytovatel'a, na zák|ade ktorého Prijímatel' v postavení źiadatel'a

vypracoval a pľedložil žiadosť o NFP Poskytovatel'ovi, uľčujúcou výzvou pre Zmluvné strany

7e Yýzva, ktorej kód je uvedený v písmene A) preambuly zmluvy; v pľípade realizácie
náľodných pľojektov alebo vel'kých projektov ide o vyzvanie vyhlásené pod kódom uvedenom

v predchádzajúcej vete;

Zač,atie ľealizácie hlavných aktĺvít Pľojektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu

rea|izácie pľvej hlavnej Aktivity Pľojektu, a to kalendárnym dňom:

(i') začatia stavebných prác na Pľojekte, alebo

(ii') vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávatel'a, alebo nadobudnutím účinnosti
prvej zmluvy uzavretej s Dodávatel'om, ak nebola Vystavená objednávka alebo

(iii.) zaćatía poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo

(iv.) zaćatímľiešenia výskumnej ďalebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo

(v.) zač,atia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktoľú nemožno podradiť pod body (i) až
(iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe ě.2 zrn7uvy,

podl'a toho, ktorá zo skutoěností uvedených pod písm. (i) až (v) nastane ako pľvá.

Pľe vylúčenie nedorozumení Sa výslovne uváĺdza, Že vykonanie akéhokol'vek úkonu
vzťahujúceho sa k realizácii Vo nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu

k Zač, atiu r ea|izácie hlavných aktivít Proj ektu nevyvol áva právne dô sledky.

Zaěatie ręalizácie hlavných aktivít Pľojektu je rozhodujúce pre urěenie obdobia pre vznik
oprávnených výdavkov, s výnimkou podpoľných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným
Aktivitám a ktoré boli vykonávané pľed, resp. po realizácLi hlavných Aktivít Pľojektu v zmysle
definície opľávnených výdavkov a časových podmienok opľávnenosti výdavkov na podporné
Aktivity Projektu uvedených v ělánku 14 ods. 1 písm. b)YZP;

Zač,atie Veľejného obstaľávaniďobstaľávanĺa alebo začatie vo - nastane vo vzťahu
ku konkľétnemu VeĄnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

(i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstaľávania' alebo

(ii) odoslanie oznámeniapoužitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk
na zveľejnenie, alebo

(iii) spustenie procesu zadá,vania zákazky v rámci elektronického trhoviska;

ĺl2 z 62
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Zálkon o finančnej kontľole a audite - zílkon č).357lŻ0l5 Z. z. o finančnej kontrole a audite

a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov;

Zálkon overejnom obstaľávaní alebo zálkon o Vo _ zákon č.25lŻ006 Z. z. o veľejnom

obstarávaní a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskoľších predpisov;

ZoVPBA _ Zmluva o vyplňovacom pľáve k Blankozmenke; dokument upravujrici podmienky

vyplnenia Blankozmenky a d'alšie právne vzťahy s tým súvisiace;

Zveľejnenie _ je vykonané vo vzťahu k akémukol'vek Pľávnemu dokumentu, ktorým je

Prijímatel' viazaný podl'a Zmhvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle

oľgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontľoly EŠIF vrátane finančného ľiadenia alebo

akékol'vek iné zverejnenie tak, aby Prijímatel'mal možnosť sa s takýmto Pľávnym dokumentom,

z ktorého pľe neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť

sjeho obsahom svoje činnosti a postavenie, a to od okamihu Zverejnen\a alebo od neskoršieho

okamihu, od ktoľého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie

konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú zźnazné.

Poskytovatel' nie je v žiadnom pľípade povinný Prijímatel'a na takéto Právne dokumenty

osobitne ajednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovatel'a vyplývajúce pre neho

zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity
týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zvercjnenie sa vzhl'adom na kontext môže v Zmhve
o poskytnutí NFP pouźívať Vo forme podstatného mena, prídavného mena' slovesa

alebo pľíčastia v pľíslušnom gľamatickom tvare, pričom má' vźdy vyššie uvedený význam;

Žiadost' o platbu a|ebo ŽoP - dokument, ktoľý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných

príloh, na základe ktorého je Pľijímatel'ovi uhľádzaný NFP, tj. prostriedky EÚ a štátneho

rozpočtu na spolufinancovanie v pľíslušnom pomeľe. Żiadosť o platbu prijímatel' eviduje

v ITMS2O14+;

ž,iadosť o vrátenĺe finančných pľostriedkov alebo ŽoY _doklad, ktorý pozostáva z foľmuláru

žiadosti o vrátenie finančných prostľiedkov a pľíloh' na ktorých základe má Pľijímatel'

povinnosť vľátit'finančné prostriedky v pľíslušnom pomere na stanovené bankové účty.

článok 2 vŠBoBECNÉ povrNNosTl PRIJÍMATEĽA

l. Pľijímatel' sa zavdnuje dodržiavať ustanovenia Zm|uvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt

ľealizovaný Riadne, Věas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít
Pľojektu s odboľnou staľostlivosťou.

Ż. Prijímatel' zodpovedá Poskytovatel'ovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržatel'nosť Projektu

v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímatel'realizuje
Projekt pomocou Dodávatel'ov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb,

zodpovedá za Rea|izáciu aktivít Pľojektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovatel' nie je

v žiadnej fáze Rea|izácie aktivít Pľojektu zodpovedný za akékol'vek porušenie povinnosti

Prijímatel'a voči jeho Dodávatel'ovi alebo akejkol'vek tretej osobe podiel'ajúcej sa na Projekte.

Jedinou ľelevantnou zmluvnou stľanou Poskytovatel'a vo vzťahu k Pľojektu je Prijímatel'.

3. Prijímatel' je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Pľojektu a obdobia Udľžatel'nosti

Projektu nedošlo k Podstatnej Zmene Pľojektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímatel'om je

podstatným porušením Zmlwy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho

časť v súlade s článkom I0 vZP a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného naľiadenia vo

výške, ktoľá je úmeľná obdobiu, počas ktorého došlo k poľušeniu podmienok v dôsledku vzniku

Podstatnej zmeny Projektu.

l.-
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4 V dôsledku toho, že uzavretiu Zm7uvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP

podl'a Zákonao pľíspevku z EŠF, v ktoľom bol žiadatel'om Pľijímatel'a podmienky obsiahnuté

v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s $ 25 zálkona o pľíspevku z BŠm prenesené

doZrrúwy o poskytnutí NFP, zmena Prijímatel'a je možná len výnimoěne, s pľedchádzajűcim

písomným súhlasom Poskytovatel'a a po splnení podmienok stanovených v Zĺĺiuve o poskytnutí

NFP. Zmena Prijímatel'a môže byť schválená postupom azapodmienok stanovených v článku

6 ods. 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v pľípade, ak:

a) v jej dôsledku nedôjde k poľušeniu žiadnej z pcldmienok poskytnutia pľíspevku, ako boli
definované v pľíslušnej Yýzve, to znamená, źe aj nový Prijímatel' bude splňať všetky
podmienky poskytnutia príspevku, a

b) tźúo zmenanebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia
príspevku, za ktorých bol vybľaný Pľojekt s pôvodným Prijímatel'om v postavení
ź\adateľa, a

c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na ciel' Pľojektu podľa článku Ż ods.2.Ż
zmluvy a na účel Zm|uvy o poskytnutí NFP a na Meľatel'né ukazovatele Pľojektu, pľičom
Prijímatel' musí pľeukázať, źe uvedené následky ani nehľozia, a

d) Pľijímatel' zabezpeěí, źe tretia osoba, ktorá by mala byť novým Pľijímateľom, osobitným
pľávnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy
o poskytnutí NFP namiesto Pľijímateľa, a to aj v pľípade, ak v zmysle osobitného
pľávneho predpisu je tľetia osoba, ktorá by mala byť novým Pľijímatel'om, univerzálnym
právnym nástupcom Prij ímatel'a.

Ak Pľijímatel' poľuší povinnosti podl'a tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy
o poskytnutí NFP a Pľijímatel'je povinný vrátiť NFP alebo jeho ěasť v súlade s článkom lovZP
avsúlade sělánkom 7l ods. 1 všeobecného naľiadenia vo výške, ktoľá je úmerná obdobiu,
počas ktoľého došlo k poľušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

Podstatnou Zmenou Projektu je aj pľevod alebo prechod vlastníctva majetku obstaľávaného

alebo zhodnoteného v rámci Pľojektu, ktorý tvorí súěasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde

v období piatich ľokov, ľesp. 3 rokov v prípade MSP od Finančného ukoněenia Projektu a budú

naplnené aj d'alšie podmienky pre Podstatnú zmenu Pľojektu vyplývajúce z deťlnície Podstatnej

Zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 YZP alebozě|ánku 6 ods. 4 VZP. Ak dôjde k vzniku
Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatnó porušenie povinností

Prijímatel'om podľa Zn'iuvy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinný vľátiť NFP alebo jeho

ěasť v súlade s článkom I0 vZP a v súlade s ělánkom 71 ods' 1 všeobecného nariadenia
vo výške' ktoľá je úmeľná obdobiu, poěas ktorého došlo k poľušeniu podmienok v dôsledku
vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

Zmluvné Strany sa vzájomne zavazljű poskytovať si všetku potľebnú súěinnosť na plnenie
záĺväzkov z tejto Zm|wy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zn7uvná Strana za to, te dľuhá

Zm|uvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súěinnosť, je povinná ju písomne vyzvať
na nápľavu.

Prijímatel' je povinný uzatvátať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tľetími
stľanami výhľadne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.

Prijímateľ je povinný ľiadiť sa aktuálnou veľziou Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre
prijímatel'ov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovatel'a.

Clánok 3 oBsTARÁvANIE sLUŽIEB, TovARov A PRÁC PRIJÍMATEĽoM
1. Pľijímatel'má pľávo zabezpeéiť od tretích osôb dodávku služieb,tovarov a stavebných prác

potrebných pre rcalizálciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy
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nediskriminácie, ľovnakého zaobchádzania, tľansparentnosti, hospodáľnosti, efektívnosti,

účinnosti a účelnosti.

Pľijímatel' je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov

a stavebnýchprác potľebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenőĺch týchto zőrkaziek

v sú1ade so zákonom o Vo ako aj Pľíľučkou k procesu veľejného obstarávania, ktoľú vydáva

poskytovatel'' Ak sa ustanovenia zálkona o Vo na Prijímatel'a alebo danú zálkazku nevzťahujú,

j" Prijímatel' povinný postupovať pľi zadávaní zźlkazięk podl'a pravidiel upravených

v Metodickom pokyne CKo č. 12 av Pľíľučke k pľocesu verejného obstarávania. Prijímatel' je

povinný pri zadávaní zákaziekpodl'a $ 9 ods. 9 zźlkona č,' Ż5lŻ006 Z. z. o veľejnom obstaľávaní

u o ,*"n" a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s úěinnosťou od

18.04.20l6 podl'a $ 117 zákona o Vo postupovať spôsobom upľaveným vkapitole 3.3.7.Ż.6

Systému ľiadenia BŠm a v Pľíručke k pľocesu veľejného obstarávania. Prijímatel' je povinný

postupovať pri zadźlvaní zákaziek v hodnote nad 5000 EUR podl'a postupov upravených

v Metodickom pokyne CKo č' l4 a v Pľíľučke k procesu verejného obstarávania.

Prijímatel' je povinný zaslať Poskytovatel'ovi dokumentáciu z obstaľávania tovarov, služieb,

stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovatel' neuľčí inak.

Poskytovatel' je oprávnený požadovať od Prijímatel'a aj inú dokumentáciu z obstaľávania

tovarov, služieb, stavebných prórc a súvisiacich postupov, akje to potľebné na riadny výkon

činnosti Poskytovatel'a a Prijímatel' je povinný Poskytovatel'ovi túto dokumentáciu v určenom

termíne poskytnúť. Pľijímatel'predkladá dokumentáciu podl'a pľedchádzajúcej vety v lehotách

a vo forme uľčenej v Systéme ľiadenia EŠIF, pokial' Poskytovatel' v Príručke k pľocesu

verejného obstarávania alebo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP neuľčil inak. Dokumentáciu

Pľijímatel' predkladá písomne, pričom časť dokumentácie pľedkladá aj cez ITMS2014+.

Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímatel' povinne predkladá cez ITMS Ż0l4+ je

definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podl'a $ 49a zőtkona č,. 25lŻ006 Z.

z. o verejnom obstaľávaní a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoľších

predpisov a s účinnosťou od 18.04.2016 podl'a $ 64 zákona o Vo v závislosti od hodnoty a typu

zőkazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých pľijímatel'ov. Prijímatel' súčasne

s dokumentáciou predkladá Poskytovatel'ovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt

a predmetné obstarávanie služieb, tovaľov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného

vyhlásenia je súpis všetkej pľedkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie pľedkladanej

elektronicky, a vyhlásenie, že pľedkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totoźnál

s oľiginá1om dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných

postupov. Súěasne Pľijímatel' vyhlási, že si je vedomý, źe na základe predloženej dokumentácie

vykoná Poskytovatel' administratívnu finančnú kontrolu a jej závery podľa odseku l2 tohto

ělánku YZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon administratívnej finančnej kontľoly platí

povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podl'a tohto odseku rovnako' V prípade, ak

Pľijímatel'nepredloží vyhlásenia podl'a tohto odseku, Poskytovatel'ho yyzye, aby tak vykonal

Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovatel'a. Vpľípade, ak Prijímatel'

ktoľékol'vek vyhlásenie podl'a tohto odseku napľiek výzve Poskytovatel'a nepľedloźí, ide

o podstatné porušenie povinnosti Prijímatel'om.

Poskytovatel' vykoná administratívnu finančnti kontrolu obstaľávania tovaľov, služieb,

stavebných prác asrivisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontľole a audite a podl'a

postupov upľavených v Systéme riadenia BŠĺp a v Príručke k procesu verejného obstarávania.

Výkonom kontľoly obstarávania služieb, tovarov, stavebných pĺác a súvisiacich postupov alebo

iným rikonom Zo Strany Poskytovatel'a nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť

Prijímatel'a ako verejného obstarávatel'a, obstarávate|'a alebo osoby podl'a $ 7 zákona č,.25/Ż006

Z. z' o verejnom obstarávaní a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Ę
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predpisov a s účinnosťou od 18.04.20l6 podl'a $ 8 zákona o Vo za vykonanie Vo pri dodržaní

právnych pľedpisov SR aprávnych aktov EÚ, tejto Zrriuvy, Právnych dokumentov

azákladných princípov Vo. Rovnako nie je výkonom kontľoly Poskytovateľom alebo iným

úkonom Poskytovatel'a dotknutá výlučná a koneěná zodpovednosť Prijímatel'a za obstarávanie

avýbeľ Dodávatel'a v prípadoch, ak Prijímatel' nie je povinný postupovať podl'a zźlkona o Vo.
Prijímatel'berie na vedomie, že vykonaním kontľoly Poskytovatelä nie je dotknuté právo

Poskytovatel'a alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu

počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoľé budú vyplývať ztejto

novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich

kontrol/auditov. v prípade, te závery novej kontroly/auditu, a to napríklad v dôsledku aplikácie

postupov vychádzajűcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk Úradu

pre verejné obstaľávanie, ľozhodnutí Súdneho dvoľa EÚ alebo Právnych dokumentov alebo

Ĺomunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej

kontroly/auditu, Poskytovatel' je oprávnený nazáklade záverov z novej kontroly/auditu uplatniť

vplnej výške voči Pľijímatel'ovi pľípadné sankcie zanedodržanie pľincípov apostupov
stanovených vzákone oVo, resp. postupov pľi obstaraní zálkazky, na ktorri sa zákon o Vo
nevzťahuje. Zrriwné strany sa osobitne dohodli, źe v prípade, ak kontrolný orgánlauditný orgán

podl'a článku lŻvZP odlišný od Poskytovatel'a identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu zYO,
spočívajúcu v porušení právnych predpisov aJalebo pľavidiel pľe poskytovanie pomoci z EŠIF
v stivislosti s Vo, porušením princípov a postupu Vo stanovených v zákone o Vo alebo

vyplývajúci ch z právnych aktov EÚ k problematike Vo alebo z obvyklej praxe (best pľactice)

aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EIJ, ato aj nad rámec zistení Poskytovatel'a

a bez ohl'adu na štádium, v ktoľom Sa proces Vo nachádza, a v dôsledku takejto Nezrovnalosti

vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho ěasť, Prijímatel' je povinný takto vyčíslené NFP alebo
jeho časť vľátiť v súlade s článkom I0 vZP, a to aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu

podl'a $ 41 zákona o príspevku z nŠIp.

Prijímatel' je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a Stavebných pľác

postupovať pri predkladaní dokumentácie z obstarávania služieb, tovarov a stavebných pľác

na výkon kontroly podl'a kapitoly 3.3'7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF
avprípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktoľú sa zákon o Vo nevzťahuje, podl'a

metodického pokynu CKo č. IŻ. Ak Poskytovatel' v Príručke pre Żiadut"l'a, Príruěke pre

Prijímatel'a, Príručke k procesu verejného obstarávania alebo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP
neurčí iné termíny a ľozsah dokumentácie, ktoni je Prijímatel' povinný pľedkladať
Poskytovateľovi, Prijímatel'postupuje podl'a pľíslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp.

vprípade postupov pri obstaľani zálkazky, na ktoľú sa zákon o Vo nevzťahuje, podľa
metodického pokynu CKo č.12.

Administratívnu finaněnú kontľolu pľavidiel a postupov stanovených zákonom o Vo vykonáva
Poskytovatel' v závislosti od fázyletapy ěasového procesu Vo ako:

a) Ex-ante kontľolu pred vyhlásením Vo,
b) Ex-ante kontľolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
c) Ex-post kontrolu,
d) Kontrolu dodatkov zĺn](lv s Dodávatelbm.

Administľatívnu finaněnú kontrolu postupov pri obstaľávaní zálkazky, na ktorú sa zákon o Vo
nevzťahuje, vykonáva Poskytovatel'v závislosti od rozsahu a predmetu ako:

a) Ex-ante kontrolu,
b) Ex-post kontrolu,
c) Kontľolu dodatkov zn7űv s Dodávatel'om'
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B. Poskytovatel' je povinný vykonať administratívnu finančnú kontľolu obstarávania služieb,

tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách uľčených v Systéme

riadenia BŠIF. poĺas doby, kedy Poskytovatel' vyzve Prijímatel'a na doplnenie chýbajúcich

náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo infoľmácií sa lehota na výkon

administľatívnej finančnej kontroly prerušuje. Lehota na výkon administľatívnej finančnej

kontroly pľestáva plynúť dňom odoslania výzvy Pľijímatel'ovi a doľučením chýbajúcich

náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovatel'ovi začína plynúť

nová lehota.

9. Poskytovatel' je oprávnený vodôvodnených prípadoch lehotu na výkon administratívnej
finančnej kontľoly Vo predĺžiť. Poskytovatel' o prediźení lehoty bezodkladne informuje

Prijímatel'a spôsobom dohodnutým v Zmhve o poskytnutí NFP.

l0. Poskytovatel'je opľávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov

slívisiacich s výkonom kontľoly z vlastného podnetu pľerušiť výkon administratívnej finančnej

kontľoly podl'a odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť'

Poskytovatel' o tejto skutoěnosti bezodk|adne informuje Pľijímatel'a spôsobom dohodnutým

v Zmluve o poskytnutí NFP a zároveřl mu oznámi dátum, od ktorého Poskytovatel'ovi začína
plynúť nová lehota.

l l. Poskytovatel' alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na pľocese Vo vo fáze otvárania
ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Pľijímatel' je povinný

oznámlť Poskytovatel'ovi termín a miesto konania otváľania ponúlďvyhodnotenia ponúk

najmenej 5 dní vopred; Zmlwné Strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony

spojené s účasťou Poskytovatel'a na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

1Ż. Poskytovatel' v závislosti od typu vykonávanej administľatívnej finančnej kontroly Vo môže

v ľámci záverov:

a) Udeliť Pľijímatel'ovi srihlas s vyhlásením Vo, s podpisom zmluvy s úspešným

uchádzačom, s podpisom dodatku k zmluve uzavľetej s Dodávatel'om,

b) odmietnuť výkon ex-ante kontroly pred vyhlásením Vo,
c) Pľipustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovaľov a stavebných prác

do financovania v plnej výške'
d) Y yzvať Pľijímatel'a na odstránenie identifikovaných nedostatkov,

e) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstaľávania služieb, tovarov a stavebných prác

do financovania v celej výške, resp' vyzvať Prijímatel'a na opakovanie procesu

obstaľávania služieb, tovaľov a stavebných prác,

Đ Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstaľávania služieb, tovarov a stavebných

prác pred pripustením ěasti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),

g) Udeliť finaněnú opravu na výdavky vzniknuté z obstaľávania služieb, tovarov a stavebných

prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené Zo stľany Poskytovatel'a Prijímatel'ovi (ex-

post finančná oprava) postupom podl'a $ 4l zákona opríspevku zEŠIF vpľípade Vo;
Pľijímatel' je povinný vľátiť NFP alebo jeho ěasť v súlade s článkom10 VZP,

h) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných

prác po tom, ako boli tieto výdavky uhľadené Zo Stľany Poskytovatel'a Prijímatel'ovi (ex-

post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vľátenie NFP alebojeho časti v pľípade, ak nejde

o zákazku obstarávanú podľa zákona o Vo.

13. V prípade, ak Poskytovatel' neoboznámi Prijímatel'a (nezašle návrh čiastkovej správy

z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú spľávu z kontroly/správuzkontroly) v lehote

určenej na výkon administratívnej finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných

prác asúvisiacich postupov (a nedošlo k preľušeniu plynutia lehoty ani k odmietnutiu vykonania
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ex-ante kontroly pred vyhlásením Vo), Prijímatel' nie je opľávnený lzatvoriť zmluvu

s úspešným uchádzaěom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie

administratívnej finančnej kontľoly Poskytovateľom (napr. vyhlásenie Vo). Uzatvorenie

zmluvy s úspešným uchádzačom, ľesp' vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je

vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napľ. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže

byť povaźované za podstatné porušenie Zniuvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv

aj na oprávnenie Poskytovatel'a určiť ex-ante finančnú opľavu.

14. Zmlwné stľany sa v závislosti od typu Aktivít projektu, ktoré Prijímatel' zabezpečuje

dodávatel'sky, dohodli na nasledovných režimoch kontroly Vo:

a) vo vzťahu k Vo na hlavné Aktivity projektu a na podpoľnú Aktivitu ,,Informovanie

akomunikácia", zadávanie zákazky na ten istý predmet obstaľávania, ktoré nebude

ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto ělánku VZP,
môže Pľijímatel' opakovať maximálne jedenkľát. V osobitných a riadne odôvodnených

prípadoch môže Poskytovatel' na žiadosť Pľijímatel'a umožniť opakovanie zadávania

zákazky podl'a prvej vety tohto písmena nad ľámec limitu uvedeného v prvej vete tohto

písmena. Pľi opakovaní zadávania zákazky podl'a pľvej alebo druhej vety tohto písmena

môźe byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich
z Pľojektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovatel'om v čiastkovej

správe z kontroly/spráxe z kontľoly k predchádzajúcemu Vo. Pri opakovaní zadźĺvania

zálkazky podl'a pľvej vety tohto písmena je Prijímatel' povinný do Ż0 dní od doručenia

čiastkovej správy z kontroly/spráĺvy z kontľoly, vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu Vo,
predložiť dokumentáciu k novému Vo na ex-ante kontrolu podl'a ods' 6 písm. a) tohto

článku. Pľi opakovaní zadávania zákazky podl'a druhej vety tohto písmena je Prijímatel'
povinný do 20 dní od doľuěenia súhlasu Poskytovatel'a s opakovaním zadźnania zárkazky

nad ľámec limitu uvedeného v pľvej vete tohto písmena pľedložiť dokumentáciu k novému
Vo na ex-ante kontrolu podl'a ods. 6 písm. a) tohto článku. Prijímatel' je povinný zaslať
oznámenie o vyhlásení Vo alebo iný obdobný dokument, ktorým sa Vo vyhlasuje, na

zverejnenie spôsobom stanoveným zákonom o veľejnom obstarávaní do 15 dní
od doľučenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontľoly od Poskytovatel'a vzťahujúcej
sa k novému vo. V prípade, źe ani vo vzťahu k opakovanému (tj. v poradí dľuhému) Vo
nebudú závety z kontroly Poskytovatel'a v súlade s ods. 12 písm. c) alebo f) tohto ělánku
VZP, pôjde o podstatné porušenie Zrriwy o poskytnutí NFP Zo Strany Prijímatel'a.
Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj nainý druh obstaľźnania podl'a ods. 2
tohto článku VZP'

b) vo vzťahu k Vo na podpoľnri Aktivitu ,,Riadenie projektu _ exteľné", zadávanie zákazky
na tento pľedmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záxerom z kontroly uvedeným
v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto ělánku YZP, Pr|jímateľ nemôže opakovať. Výdavky
vzniknuté z tohto Vo budú považované za Neoprávnené výdavky.

15. Pľijímateľ si je vedomý, že porušenie pľavidiel a povinností týkajúcich sa procesu ex-ante
kontroly pred vyhlásením Vo uvedené v kapitole 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania
Systému riadenia EŠIF, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finaněnej opľavy' Zátoveřl
Pľijímatel'berie na vedomie, Že potvrdenie ex-ante finančnej opravy Zo Strany Poskytovatel'a je
viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovatel'om určené.

16. Prijímatel' sa zavĺizuje zabezpeěiť v rámci závazkového vzťahu s každým Dodávateľom
povinnosť Dodávatel'a strpieť výkon kontľoly/auditu súvisiaceho s dodávaným
tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek poěas platnosti a účinnosti Zĺrluvy
o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im
všetku potľebnú súčinnosť. Prijímatel' sa zaväzuje zabezpeěiť v rámci zá^vdzkového vzťahu
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s Docĺávatel'om právo Prijímatel'a bez akýchkol'vek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávatel'ory

v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímatel'om a Dodávatel'om

a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovatel'a neumožliujú financovanie

výdavkov vzniknutých z obstaľávania tovaľov, služieb, stavebných pľác alebo iných postupov.

l7. Prijímatel' akceptuje skutočnosť, te výdavky vzniknuté na základe Vo nemôžu byť

Poskytovatel'om pľeplatené z NFP skôľ ako bude ukončená administratívna finančná kontrola,

ľesp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.

l8. Prijímatel'berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú

kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôľ ako bude Prijímatel' oboznźlmený o pozitívnom

výsledku administratívnej finančnej kontľoly Vo, ľesp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej

opľavy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje

deklaľované výdavky vzniknuté na zálk\ade kontrolovaného obstaľávania služieb, tovarov

a stavebných prác.

19. Pľijímatel' si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávatel'a bol dodržaný

zákaz konfliktu záujmov' V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovatel' oprávnený

postupovať podl'a $ 46 ods. lŻ zótkonao príspevku z BŠĺp alebo podl'a iných právnych predpisov

SR alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKo
č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodľžaní pľavidiel

a postupov verejného obstarávania.

ŻO. Prijímatel' si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pľavidiel čestnej hospodárskej

súťaže az|tkazll pľotipľávneho konania pľi výbeľe Dodávatel'a. Prijímatel' je vprocese

obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou staľostlivosťou

za účelom preveľenia, či v rámci Vo nedošlo k poľušeniu pravidiel čestnej hospodárskej sűťaźe

alebo inému protipľávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne

zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutoěností Zo Strany Poskytovatel'a.

Żl. V prípade, ak Poskytovatel'identifikuje:

a) nedodržanie princípov a postupov Vo ďalebo

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich zprávnych pľedpisov SR

a z prálvnychaktov EÚ ďalebo

c) poľušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Pľávnych dokumentov,

zYýzvy, z usmeľnení, metodických pokynov CKo, stanovísk azistení Co, oA, EK alebo

iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovatel'a záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa

vylučujú výdavky z vykonaného Vo z financovania,

to všetko pľed podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebnýchprác s úspešným

uchádzačom a ak nedôjde k odstľáneniu pľotiprávneho stavu, nie je moźné pripustiť výdavky,

ktoľé vzniknú z takéhoto Vo, do financovania, o čom Poskytovatel'oboznámi Prijímatel'a spolu

so skutočnosťou, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom, ak nie je

v Metodickom pokyne CKo ě. 5 k uľčovaniu finančných opľáv, ktoré má ľiadiaci orgán

uplatňovať pľi nedodľžaní pravidiel a postupov veľejného obstarávania uvedené inak. V prípade

návľhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov' služieb alebo

stavebných prác medzi Prijímatel'om a Dodávatel'om Sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia

Pľijímatel'a uvedené v pľvej vete tohto odseku pouŽijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu

obdobných nedostatkov.

V pľípade, ak Poskytovatel' identifikuje:

a) nedodľžanie princípov a postupov Vo ďalebo

-.li

ŻŻ
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b) poľušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR
azprávnych aktov EU ďalebo

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich zPrávnych dokumentov,

zYýzvy, Z usmeľnení, metodických pokynov CKo, stanovísk a zistení Certifikačného

orgánu, oľgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre

Poskytovatel'a záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce

z vykonaného Vo z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímatel'a a úspešného uchádzača, ale ešte pred rihradou

oprávnených výdavkov v ŻoP, vzťahujúcou sa k opľávneným výdavkom Pľojektu, ktoré

vyplývajú z rca|izácie Verejného obstarávania (napr. na zálklade záverov z administratívnej

finančnej kontľoly Verejného obstarávania), Poskytovatel' nepľipustí výdavky vzniknuté

nazáklade takéhoto Vo do financovania tým spôsobom, źe nie je povinný uhradiť žiadosť

o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímatel'a stav konvaliduje

pľostľedníctvom ex-ante finaněnej opravy. Vo veci určenia ex-ante finaněnej opravy

a súčasného pľipustenia kontrolovaného Vo do financovania postupuje Poskytovatel'v zmysle

Metodického pokynu CKo ě. 5 k uľčovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán

uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov veľejného obstarávania a v súlade s Prílohou
č,.4 Znlwy o poskytnutí NFP. Koneěnó potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá

Poskytovatel' Prijímatel'ovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom' Výdavky
vzniknuté z takéhoto Vo budú môcť byť pripustené do financovania za podmienky znítenia
oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finaněnej opravy. V pľípade uzatvoľeného

dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi
Prijímatel'om a Dodávatel'om Sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov
do financovania a ex-ante finaněnej opľavy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne,

ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov'

Ż3. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s uľčením percentuálnej výšky
finaněnej opľavy prislúchajúcej konkľétnemu porušeniu, podl'a ktoľého postupuje Poskytovatel'
pri určení finančnej opľavy a ex-ante finančnej opľavy, tvorí Prílohu ě. 4 zmluvy (Finaněné

opravy za poľušenie pľavidiel a postupov obstaľávania).

Ż4. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pľe žiadatel'a povinnosť spočívajúca V tom, te źiadate|' je
povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu Vo v rámci konania o žiadosti o NFP
vo vzťahu k Vo špecifikovanému vo Výzve, ako pľeukázanie splnenia podmienky poskytnutia
príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Pľijímatel' nie je povinný pľedkladať dokumentáciu
ktakémuto Vo na opätovnú kontrolu podlä tohto článku YZP. Uvedené nemá vplyv
na možnosť Poskytovatel'a vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania'

Ż5. Prijímatel' je povinný predložiť Poskytovatel'ovi najneskôľ do 10 pracovných dní po uzavretí
Zmluvy o poskytnutí NFP:
a) kompletnú dokumentáciu z procesu Vo k Aktivitám Projektu v prípade, ak ku dňu

nadobudnutia úěinnosti Zmlwy o poskytnutí NFP Prijímatel'uzavrel zmluvu s úspešným
uchádzačom alebo

b) informáciu o stave, v akom Sa proces Vo alebo iný spôsob obstarávania na výbeľ
Dođávateľa k Aktivitám Projektu nachádza v prípade, ak ku dňu nadobudnutia úěinnosti
Znúuvy o poskytnutí NFP Prijímatel'neuzavľel zmluvu s rispešným uchádzačom.

Prijímatel' je povinný predložiť dokumentáciu zkaźdého Vo v súlade so Systémom riadenia
ESIF, Príruěkou k procesu verejného obstarávania a Zmluvou o poskytnutí NFP, a to v rozsahu,
ktoľý umožní vykonanie kontroly podl'a ods. 6 alebo 7 tohto článku vZP. v súlade
s predchádzajúcou Vetou, pokial'Prijímatel'ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí
NFP neuzavľel zmluvu s úspešným uchádzaěom, nesmie tak urobiť a je povinný predložiť

na20 262 Strana 2t z 62



Ę

dokumentáciu z príslušného Vo na ex-ante kontľolu podl'a ods' 6 písm. b) tohto článku.

Predchádzajúce odseky tohto článku ako aj všetky ostatné ustanovenia Zmhvy o poskytnutí

NFP sa aplikujú pľimeľane, tak aby to neodpoľovalo účelu tohto odseku. Nepredloženie

dokumentácie z procesu Vo podl'a pľvej vety tohto odseku sa považuje za podstatné poľušenie

Zmlwy o poskytnutí NFP.

článok 4 PovINNosTI sPoJENÉ s MoNIToRovANÍM PRoJEKTU
A PosKYTovANÍM INFoRMÁCIÍ

1. Prijímatel' je povinný počas platnosti a účinnosti Zm|uvy oposkytnutí NFP pľavidelne

predkladať Poskytovatel'ovi monitorovacie správy Projektu a d'alšie údaje potrebné

na monitorovanie Projektu vo foľmáte uľčenom Poskytovatel'om v súlade so Systémom riadenia

EŠIF, Príručkou pre prijímatel'a, Zmluvou o poskytnutí NFP ako aj ostatnými Pľávnymi

dokumentmi, a to:

a) Doplňujúce monitoľovacie údaje k Žiadosti o platbu,

b) Doplňujúce monitorovacie údaje,

c) Monitoľovaciu spľávu Projektu poěas Realizácie aktivít Pľojektu (s príznakom ,,výľočná")

a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Pľojektu (s príznakom

,,záverećná"),

d) Následnú monitoľovaciu spľávu Projektu po Finančnom ukončení Pľojektu počas obdobia

Udržatel'nosti Projektu, prípadne ak to urěí Poskytovateľ.

Ż. Pľijímatel' je povinný pľedkladať Poskytovatet'ovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby,

pľiebeŽnou platbou alebo poskytnutím pľedfinancovania Doplňujúce monitorovacie údaje

l Žĺuaorti o platbu. Ak Prijímatel' nepľedloźí žiadn: Żiadosť o platbu spĺRajúcu podmienky

podl'a predchádzajúcej Vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy

o poskytnutí NFP azároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy

Pľojektu (s príznakom ,,výročnźł'), Prijímatel' je povinný predložiť Poskytovatel'ovi infoľmáciu

o Stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných pľoblémoch a rizikách na Pľojekte ako aj

o d'alších infoľmáciách v súvislosti s realizáciou Pľojektu vo formáte stanovenom

Poskytovatel'om (Doplňujúce monitorovacie údaje) a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej

lehoty stanovenej V tomto odseku. Prijímatel' je zźroveňpovinný predložiť informácie v rozsahu

podl'a tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovatel'požiada'

3. Prijímatel' je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovatel'ovi

monitorovaciu správu Projektu (s príznakom ,,výroćnźť') za obdobie kalendárneho roka od l.1.

ľokun do3l.lŻ.rokun,najneskôrdo31.januárarokun+1.Prvýmrokom,ktorýjeľozhodujúci
pre podanie monitorovacej spľávy Projektu (s príznakom ,,výroěná"), je nasledujúci rok po roku,

v ktoľom nadobudla úěinnosť Zriuva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP

nadobudne úěinnosť neskôľ ako 1'1. roku n, prvá monitorovacia správa Pľojektu (s príznakom

,,výľočná") obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP

do3l.IŻ. roku n.

4. Prijímatel' je povinný do 30 dní od Ukončenia realizácie aktivít Projektu v termíne podl'a tejto

Zm|avy o poskytnutí NFP, najneskôr však spolu s pľedložením Žiadosti o platbu (s pľíznakom

záverećná) predložiť Poskytovatel'ovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom

,,záverećná"). Monitorované obdobie monitoľovacej správy Projektu (s pľíznakom ,,závetećná")
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je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do momentu Ukončenia realizácie aktivít

projektu.

5. Pľijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovatel'ovi Následné monitorovacie správy Projektu

počas 5 ľokov, ľesp. 3 ľokov v prípade MSP od Finančného ukončenia Projektu. Následné

monitorovacie správy Projektu je Prijímatel' povinný pľedkladať Poskytovate|'ovi kaźdých 12

mesiacov odo dňa Finaněného ukončenia Projektu. Prijímatel' predkladá Následnú

monitoľovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitoľovaného obdobia. Za prvé

monitoľované obdobie sa považuje obdobie od Ukoněenia realizácie aktivít Projektu (j.
kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej

monitorovacej spľávy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukoněenia

Projektu. Ďalšie následné monitoľovacie správy sa predkladajttkatdých l2 mesiacov až do doby

uplynutia obdobia Udržatelhosti projektu.

6. Monitorovacie spľávy Projektu a informácia zaslanáPrijímatel'om podl'a odseku 2 tohto ělánku

(Doplňujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu kontľoly Poskytovateľom. Kontrola

Doplňujúcich monitoľovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu

s kontľolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly

kontľolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

7 ' Prijímatel' je povinný predložiť Poskytovatel'ovi informácie o monitorovaných údajoch

na úrovni Projektu v ľozsahu a termíne určenom Poskytovatel'om. Pľijímateľ je povinný

Bezodkladne prostľedníctvom ITMS2O14+ infoľmovať Poskytovatel'a o zaěatí a ukoněení

rcalizáciekaźdej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom

ITMS2O14+ informovať Poskytovatel'a o kalendáľnom dni ukončenia Realizácie hlavných

aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Pľojektu. Na žiadosť Poskytovatel'a je

Prijímatel' povinný Bezodkladne alebo v inom teľmíne určenom Poskytovatel'om predložiť aj

iné infoľmácie' dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímatel'a, s Realizáciou
Projektu, účelom Pľojektu, s ěinnosťami Prijímatel'a súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením

úětovníctva, ato aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti
o platbu, predkladania monitorovacích spľáv Projektu alebo poskytovania infoľmácií

o monitoľovaných údajoch na úrovni Projektu podl'a pľvej vety tohto odseku.

8. Pľijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovatel'a o zaěatí a ukončení

akéhokol'vek súdneho, exekuěného alebo správneho konania voči Pľijímatelbvi, o vzniku

azán\ku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb

na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných

skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realrizáciu aktivít Projektu a/alebo

na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o zaěatí

a ukončení konkuľzného konania a konkuľzu, ľeštrukturalizaćného konania a reštrukturalizácie,

ako aj o Vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, ak sa Právne pľedpisy SR upravujúce

tieto konania na Pľijímateľa vzťahujú. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovatel'a

o zavedení ozdravného ľežimu azavedení nútenej správy podl'a $ 19 zákona č:. 583lŻ004 Z. z.

o rozpoětových pľavidlách územnej samosprávy v znení neskorších pľedpisov, ak Sa

na Prijímateľa tento zákon vzťahuje.

9. Prijímatel' je zodpovedný za presnosť, spľávnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií

poskytovaných Poskytovate l'ovi.

10. o zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímatel' povinný infoľmovať Poskytovatel'a v rozsahu

podl'a podmienok upravených v článku 6 zmluvy.

Ż2 z62
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l l. Poskytovatel' je opľávnený požadovať od Prijímatel'a spľávy a infoľmácie viaźuce sa k Projektu

aj nad ľámec rozsahu Stanovenom v odseku 1 písm. a) aŽ. d) tohto článku a Prijímatel' je povinný

v lehotách stanovených Poskytovatel'om tieto správy a informácie poskytnúť.

lŻ. oosobitných podmienkach Projektov generujúcich pľíjem (podl'a článku 6l a65 ods' 8

všeobecného naľiadenia) je Prijímatel' povinný informovať Poskytovatel'a v monitorovacích

správach pľojektu v srilade s ods. 1 tohto ělánku vZP v ľozsahu podl'a požiadaviek

Poskytovatel'a. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Pľijímatel' povinný

zohl'adniť všetky pľíjmy, ktoľé neboli zohl'adnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch

geneľujúcich pľíjmypodl'a článku 6l ods.3 písm. b) všeobecného nariadenia Prijímatel'

pľedkladá aktualizovanú Finančnű analýzu spolu s poslednou Následnou monitorovacou

spľávou' Pľi Projektoch geneľujúcich pľíjmy podl'a článku 61 ods. 6 všeobecného nariadenia, pri

ktoľých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť pľíjem Pľijímatel' predkladá Finančnú

analýzu s kalkuláciou Čistých pľíjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou spľávou. Pri

Pľojektoch generujúcich pľíjmy podl'a článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú

Čĺsie prĺ.;my počas Realizácie Projektu, ktoľých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo

nižšie ako l 000 0o0 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímatel' pľedkladá spolu

s monitorovacou správou s pľíznakom ,,zítverečnát' aktualizovanú Finančnú analýzu.

Na Projekty geneľujúce príjmy, ktoľých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako

50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čist]ŕch príjmov.

13. Pľijímatel' je povinný infoľmovať Poskytovatel'a o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo

vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané, poskytnuté alebo vykonané po uhradení

Pľeddavkovej platby Pľijímatel'om Dodávatel'ovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a pľípadne

d'alšej podpornej dokumentácie vo foľmáte Dophiujricich ridajov k pľeukázaniu dodania

predmetu plnenia. Prijímatel' je povinný informovať Poskytovatel'a o dodaní tovaľov, poskytnutí

služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní,

nie však neskôr ako v lehote uľčenej Poskytovatel'om.

článok5 INFoRMoVANIEAKoMUNIKÁcn
1. Prijímatel' je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť

o príspevku, ktorý na zálk|ade Zm|lvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP

prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP'

ostatných ustanovení ZmIlvy o poskytnutí NFP a Pľávnych dokumentov.

Ż. Prijímatel' sa zavázuje' že všetky opatrenia v oblasti infoľmovania a komunikácie zamerané

na verejnosť budú obsahovať nasledujúce infoľmácie:

a) odkaz na Euľópsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými

štandardmi;

b) odkazna príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Pľojekt, s použitím nasledujúcich

označení: EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja a KF - Kohézny fond; akje Projekt

financovaný zviac ako jedného fondu, odkaz podl'a predchádzajúcej vety môže pľijímatel'

nahradiť odkazom na EŠIF - euľópske štrukturálne a investičné fondy.

3. Ak má Prijímatel' zľiadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť

na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu ciel'ov a výsledkov Projektu.

Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímatel'a musí byť primeraný výške

poskytovaného NFP a musí zdőrazíovať finančnú podporu z Európskej únie'

4
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4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Pľijímatel' povinný zabezpečiť

poio' Realizácieaktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý

spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Pľojekt spoěíva vo financovaní infraštruktúľy alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatoěne velký a musí byť umiestnený na mieste l'ahko viditel'nom

verejnosťou.

5. Pľijímatel' je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4 tohto článku VZP stálou

tabul'ou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútaě v prípade Projektu

spíňajúceho podmienky V tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to

najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť

urłestnenia stálej tabule alebo stáleho pűtača sa vzťahuje na Pľojekt, ktoľý spíňa tieto

podmienkY:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Pľojekt spoěíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní
infraštruktúry alebo stavebných činností'

Stála tabul'a alebo stály pútač musí byť dostatočne velký a musí byť umiestnený na mieste ľahko

viditelhom verej nosťou'

6. Prijímatel' sazavdzuje uviesť na doěasnom pútaěi a na stálej tabuli alebo stálom pútaěi informácie

uvedené v odseku 2 tohto ělánku YZP a názov a hlavný ciel' Projektu. Pľijímatel' je povinný

zabezpećiť, aby informácie uvedené v predchádzaj(lcej vete spolu zaberali najmenej Ż5?o

dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútaěa.

'7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku YZP, je

Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že

Projekt je spolufinancovaný z EŠm minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej

vel'kosti A3) a to na mieste l'ahko viditelhom veľejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy.
Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre infoľmovanie a komunikáciu pre oP KŽP
Zverejneného na webovom sídle Poskytovate|'a ay zmysle Metodického pokynu CKo
na progľamové obdobie Ż0I4 _ 20Ż0 č,' 16.

8. V primeraných prípadoch je Pľijímatel'povinný zabezpečiť, aby ciel'ová skupina alebo osoby,

na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je
spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) tohto ělánku YZP
nepoužijri.

10. Pľijímateľ sa zaväzuj euvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré
sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú urěené pľe verejnosť alebo účastníkov, vráttane
pľezeněných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách
Pľojektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) tohto článku YZP, s výnimkou podpoľnej
dokumentácie srivisiacej s Projektom, kde sa Prijímatel' zaväzuje wádzať informácie uvedené
v odseku 2 písm. a) tohto článku YZP.ĺ3ěnvné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky,
dodacie listy a pod.) nie je potrebné oznaěovať v zmysle odseku 2 tohto článku VZP.
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1 1. Poskytovatel' je opľávnený urěiť bližšie poŽiadavky na velkosť dočasného pútaěa' stálej tabule

alebo stáleho pútača, ako aj d'alšie technické požiadavky na splnenie povinných o":Ľ11ľo
v oblasti informovania a komunikácie v Manuáti pre infoľmovanie a komunikáciu pre oP KZP'

12. Ak Poskytovatel' neuľčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia

v oblasti infoľmovania a komunikácie obsiahnuty v Manuáli pľe infoľmovanie a komunikácia'

ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKo na pľogramové obdobie ŻO14 _20Ż0 č'' |6'

článoľ 6 vLAsTNÍCTvo A PoUŽITIE vÝsTUPov

1. Pľijímateľ sazavdzuje,že počas Realizácie Projektu a obdobia Udržatel'nosti Pľojektu:

a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Pľojekt realizuje' spĺRať vo Výzve stanovené

podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, ľesp' iných užívacích pľáv

vzťahujúcichsanaprávnyvzťahPrijímateľaknehnuteľnostiam,vktorýchalebo
v súvislosti s ktorými sa Projekt realizujĹ v zmysle Yýzvy (ďalej ako "Nehnutelonosti

na realizáciu Pľojektu"). To znamená, Źe Prijímatel' musí mať k Nehnutel'nosti

narea|\zác\u Projektu pľávny vzťah, ktoľý je ako akceptovatelhý definovaný vrámci

podmienok poskytnutia pľíspevku vo Výzve, a to vľátane podmienok vzťahujúcich sa

naťaľchy ainé právatretích osôb viažucich sa kNehnuteľnosti na realizáciu Pľojektu'

Z právnehouzťaho Pľijímatel'a k Nehnutel'nostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé'

že Prijímatel' je oprávnený Nehnutel'nosti na rea|izáciuProjektu nerušene a plnohodnotne

uźívať poěas ReJizácie Projektu apočas obdobia Udržatelhosti Projektu' Môže pľitom

dôjsťajkukombináciirôznychprávnychtitulov,ktorétotopľávoPrijímatel'azakladajú
a ktoľé sa môžu navzájommeniti pri ďodľžaní všetkých podmienok stanovených Výzvou

poěasRealizácieProjektuaobdobiaUdržatel'nostipľojektu;

b) Pľedmet Projektu, jeho časti a iné veci, pľáva alebo iné majetkové hodnoty' ktoré obstaral

alebo zhodnotil vľámci Projektu "Ňr'p 
alebo zjeho časti (ďalej len ,,Majetok

nadobudnutý z NFP"):

(i) bude používať výluěne pri výkone vlastnej ěinnosti, v rámci Projektu' na ktorý bol

NFPposkytnutý,svýnimkoupľípadov,kedyprezabezpeéenieaudržaniecieľa
Projektu je vhodné prenechanie irwádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tľetej

osobe páoľu schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pľi dodržaní

pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci' ak sú ľelevantné'

(11) zaradího do svojho majetku azostane vjeho majetku pľi dodržaní pľíslušného

pľávneho pľedpisu aplikovatel'ného na Prijímateľa podl'a jeho štatutárneho postavenia

(napr.Záiona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný

portup pľi aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie'

(iii) nadobudne od tretích osôb na zálklade trhových podmienok pľi využití postupov

a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP' Majetok nadobudnutý z

NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný' ak výzva

neustanovuje inak, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok' ktorý

Prijímatel, už pľedtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentoľ, pľípadne mal

k nemu iný pľávny vzťah anásledne ho opäť pľiamo alebo nepľiamo nadobudol od

tretej osoby, bez ohl'adu na časový faktor'

(iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímatel'oznaéíjednotlivé hnutelhé veci, ktoré tvoľia

Majetoknadobudnut1ĺzNFP,spôsobomurěenýmPoskytovatel'omtak,abynemohli
byi zamenené s inou Vecou od ich nadobudnutia poěas Realizácie Pľojektu a obdobia
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Udržatel'nosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich
z komunikácie a infoľmovanosti v zmysle ělánku 2 ods. 8 a článku 5 vZP,

(v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktoľý je predmetom duševného

vlastníctva (autorského práva,práv súvisiacich sautorským pľávom apráva
priemyselného vlastníctva,vráúaneprávaz patentu, ptávana ochranu designu, práva

na ochranu úžitkového Vzoru' práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako

,,majetok, ktoľý je pľedmetom duševného vlastníctva"), na základe písomnej

zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktoľých musí vyplývať splnenie

nasledovných podmienok:

1. Ak Pľijímatel' nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva

na základe zmluvy, ktorej účelom/pľedmetom je aj vytvorenie alebo zabezpeěenie

vytvorenia diela alebo iného pľáva duševného vlastníctva (vľátane priemyselného

vlastníctva) pre Projekt, Pľijímatel' ako nadobúdateľ musí byť oprávnený

v rozsahu, v akom to nevylučujú pľávne predpisy SR kogentnej povahy, použiť
dielo alebo vykonávať ptávaz priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom

na zák|ade Vecne' miestne a časovo neobmedzenej, výhľadnej, trvalej, bez

osobitného súhlasu dodávatel'a prevoditel'nej, v písomnej foľme vyjadrenej

licencie (súhlasu), ktorej (ktoľého) obsahom nebudú źiadne obmedzenia

Prijímatel'a pľi používaní diela alebo pri vykonávaní iného pľáva duševného

vlastníctva (vľátane priemyselného vlastníctva), ktoľé by vyžadovali dodatočný

alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo

dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva

duševnóho vlastníctva (vrátane pľiemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude

Prijímatel' oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene

a neobmedzene aplikovať, uźívať, poźivať, šíľiť, rozmnoźovať, prepracovať,

spracovať, adaptovať, d'alej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na l'ubovol'ný

úěel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastoěne alebo

v celosti tretej osobe, priěom takáto licencia Sa poskytuje bezodplatne

a bezpodmienečne.

2. Vzmluve podl'a bodu l. budú zahľnuté ustanovenia ozverejnení autorov'

výrobcov a subdodávatel'ov Dodávatel'a Pľij ímatelh.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva

nazáklade zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného

existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre

Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímatel'a a ktoré sa
v ľovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Pľijímatel' ako

nadobúdatel' musí byť oprávnený v ľozsahu, v akom to nevylučujú pľávne

predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva

z pľiemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Pľojekt, dosiahnuť účel

Zmhavy o poskytnutí NFP, ciel'Pľojektl azabezpečiť Udržatelhosť Projektu bez

obmedzení a bez toho' aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke

majetku z dôvodu výkonu práv zpriemyselného vlastníctva alebo z dôvodu

pouźívania autorského diela. Za úěelom dodržania podmienok uvedených

v predchádzajúcej vete je Pľijímatel' povinný vyuźiť všetky možnosti' ktoré mu

umožňuje pľávny poriadok, vrźltane úpľavy udelenia licencie analogicky podl'a

bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa

na dodávaný majetok, ktorý je pľedmetom duševného vlastníctva.

t26 z6Ż
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Ż. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu

Poskytovatel'a počas Realizácie Pľojektu a počas obdobia Udľžatel'nosti Projektu:

a) pľevedený na tľetiu osobu,

b) prenajatý tretej osobe alebo pľenechaný do iného dľuhu užívania tretej osoby, v celku alebo

čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. l písm. b) bod (i) tohto článku alebo

s výnimkou vyplývajúcou zYýzvy,

c) zaťaźený akýmkol'vek pľávom tľetej osoby, okľem prípadu, ak podl'a Poskytovatel'a nemá

vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cielä

Projektu podľa článku 2 ods. Ż.Ż zmlwy a nie je v ľozpoľe so záväzkami, ktoré pre

Poskytovatel'a vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou;

d) zaťaźený záloŽnýmpľávom v prospech tľetej osoby, ktoľá nieje Financujúcou bankou.

3. Pľijímatel' je povinný akúkol'vek dispozíciu sMajetkom nadobudnutým zNFP vykonať až

po udelení prechádza1űceho písomného súhlasu Poskytovatel'a aj v prípadoch, na ktoré sa

vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch l a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom,

o ktorých sa Prijímatel' domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku.

V pľípade, že úkon pľi dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha

Verejnému obstaľávaniu, je Pľijímatel' povinný postupovať pľi tomto obstaľávaní v zmysle

zálkonao Vo a pravidiel uvedených v Pľávnych dokumentoch, pľičom Poskytovatel'overí súlad

tohto obstaľźlvania so zákonom o Vo a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte

pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovatel' môže udeliť súhlas s tým, že podmienky

uvedenévods. lpísm.b)bod.(i)a(ii)avods.2písm.a)ab)tohtočlánku6vZPsabudú
vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého zNFP len v obmedzenej miere, alebo sa na

neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v pľípade, ak ide

o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít

Pro1ektu a ktoľý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Yýzve

nemôže*pĺĺaťpodmienkyuvedenévods. 1písm.b)bod.(i)a(ii)avods.2písm'a)ab)tohto
článku 6vZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého

z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv.

vyvolané investície)' o súhlas podl'a tohto odseku 3 źiada Pľijímatel'Poskytovatel'a, pričom

súěasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie srihlasu, inak

Poskytovatel' žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímatet'a podl'a ods. 1 písm. b) body (i) a (ii) a podl'a ods. 2 písm. a) až

d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu poľušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP,

ku ktoľému sa poľušenie povinnosti viaže, pľedstavovať Podstatnú Zmenu Projektu, s ohl'adom

na jej definíciu uvedenú v článku 1 ods' 3 VZP.

5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 aź 3 tohto článku Prijímate|' záľoveň beľie

na vedomie, že scudzenie, pľenájom alebo akékol'vek iné prenechanie Majetku nadobudnutého

z NFP zainých ako tľhových podmienok môže zak|adať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle

ělánku 107 a nasl. Zrriwy o fungovaní EÚ, príslušných pľávnych pľedpisov SR a právnych

aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímatel' povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto

poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom

vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. ľrĺjĺmatel' je povinný

vľátiť NFP alebo jeho ěasť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímatel'a uvedeným v prvej

vete tohto odseku v súlade s ělánkom I0 vZP.

6. Prijímatel' sa zaväzllje poskytnúť Poskytovatel'ovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku

dokumentáciu vytvorenú pľi alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveřl

Strana 28 262



u

ného súhlas1

', v celku aleĘ 7

článku aleb1

,tovatel'a nernĺ

udržanie cieli
lmi, ktoré pľ1

:ou bankou

lP vykonať ai

r, na ktoľé sł
lkým úkonorr1

tohto ělánku

inne podlieha

ivaní v zmyslt
rtel'overí súlad

umentoch eštt

že podmienky
; vZP sa budÚ

ľe, alebo sa na

lľípade, ak ide

lavných aktivít

ebo vo Yýzve
n. a) a b) tohto

ladobudnutého

apľíklad o tzv,

vateľa, priěorn

e súhlasu, inak

s. Ż písm. a) až.

lnutého z NFP'
<tu, s ohl'adoĺl

zároveň beĺie
ladobudnutého
)moc v zmysle
SR a právnych

vľátenie takto

:h a spôsoboff
ltel' je povinný
:deným v prvej

a EU všetku
týmto zá,,roveĺl

udel,uje Poskytovatel'ovi a pľíslušným oľgánom SR a EÚ právo na použitie údajov ztejto

dokumentácie na účely súvisiace S touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských

a pľiemyseln ý ch pt áv Pľij ímatel'a'

Poľušenie povinností Pľijímatel'a uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie

právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez pľedchádzajliceho

písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku YZP, sa považuje za podstatné

porušenie Zrrlwy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho ěasť v súlade

s článkom 10vZP.

Zniuvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu

rozhodnutia podľa pľávnych predpisov SR len v pľípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu

ľozhodnutia Poskytovatel', Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca

banka.

článoľ 7 PREvoD A PRECHoD PRÁv A PovINNosTÍ

1. Pľijímatel' je opľávnený pľeviesť práva a povinnosti zo Zn7uvy o poskytnutí NFP na iný subjekt

iba s predchádzajűcim písomným súhlasom Poskytovatel'a postupom podl'a článku 6 zmluvy

týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súěasného splnenia podmienok uvedených v článku 2

ods. 3 a4 YZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému finančného riadenia. Prijímatel'
spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s pľevodom práv a povinností zo Zmlwy o poskytnutí

NFP predloží Poskytovatelbvi doklady, ktoľými pľeukazuje splnenie podmienok pre udelenie

súhlasu. Poskytovatel' je následne opľávnený vyžiadať od Pľijímatel'a akékoľvek dokumenty

alebo pożiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu

splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímatel' je povinný poskytnúť Poskytovatel'ovi
požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v pľimeranej lehote, ktoľá nesmie byť
kľatšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovatel'om. Ak Pľijímatel'
neposkytne Poskytovatel'ovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyźiadané podl'a

predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovatel'súhlas so Zmenou v osobe Prijímatel'a
neudelí. V prípade, ak Poskytovatel'neudelí so Zmenou v osobe Prijímatel'a súhlas, je zo Zrriwy
o poskytnutí NFP voči Poskytovatel'ovi nad'alej V nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný
Prijímatel'vnadväznosti na $ 53l anasl. občianskeho zákonníka, bez ohl'adu na akékoľvek
závazky Prijímatel'a voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpoľe s právnymi
pľedpismi SR kogentnej povahy' Ak dôjde k pľevodu práv a povinností zoZrrluvy o poskytnutí
NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovatel'a, takéto porušenie povinnosti
Prijímatel'a sa považuje za podstatné porušenie Zmlwy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom l0vZP.

Ż. Zmena vlastníckej štruktúry Pľijímatel'a (napríklad prevod akcií alebo pľevod obchodného
podielu v obchodnej spoloěnosti, ktorá je Prijímatel'om) nepredstavuje Podstatnú Zmenu
Projektu v prípade, ak táto Zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia pľíspevku určené
vo Výzve a zfuoveřlÍáto zmenanebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie ciel'a Projektu v zmysle
článku Ż.Ż zrnluvy. V nadväznosti na článok 6 ods' 6.1 zmluvy je Pľijímatel' povinný oznámiť
Poskytovatel'ovi zmenu vo vlastníckej štruktúľe Prijímatel'a bezodkladne po tom, ako sa o tejto
Zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť' Poskytovatel' je oprávnený po oznámení takejto Zmeny,
ako aj z vlastného podnetu vyźiadať od Prijímatel'a akúkol'vek Dokumentáciu alebo požiadať
o poskytnutie doplňujúcich infoľmácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či
Zmenou vlastníckej štruktúry Pľijímatel'a došlo k Podstatnej Zmene Projektu a Pľijímatel' je
povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeľanej lehote
a spôsobom určeným Poskytovatel'om tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie,
vysvetlení a informácií vyžiadaných podl'a pľedchádzajúcej vety v stanovenej lehote,

8
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pľedstavuje porušenie Zmhvy o poskytnutí NFP, zaktoréje Poskytovatel'opľávnený uplatniť

voči Prijímatel'ovi zmluvnĹt pokutu podl'a článku 13 ods. 5 písm. a)YZP'

3. Postúpenie pohl'adávky Prijímatel'a na vyplatenie NFP na tľetiu osobu sa vylučuje, bez ohl'adu

na právny titul, právnu foľmu alebo spôsob postúpenia'

4. Pľevod správy pohl'adávky vyplývajúcej Poskytovatel'ovi zo Zm|uvy o poskytnutí NFP

v zmysle pľávnych predpisov SR nie je nijako obmedzený'

5. V prípade, ak na základe právnych pľedpisov SR prechádza výkon akýchkol'vek práv

a povinnost í zo Zmlwy o posĹytnutí NFP aleĹo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateĺ'om

a Prijímatel'om na zá'klade Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení zá|oźného

práva) z Poskytovatel'a na iný oľgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky

vstupuje do všetkých prau o pouĺnností Ptskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP' ktorých

výkon mu umožňujĺ piĺslusne pľávne pľedpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc'

6. Podľobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo pľechode práv

a povinností sú upľavené v Systéme finančného riadenia'

článolĺ 8 REALIZ^CIAAKTIVÍT PRoJEKTU

1. Pľijímatel' je povinný zrealizovať schválený Pľojekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP

a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri

zamýšl,anej Zmene teľmínu Ukončenia rea\\zácie hlavných aktivít Pľojektu podať žiadosť

oZmenuapostupovaťvsúladesčlánkom6ods.6.3a6,9zmluvy.

Ż. Deť"lZaćatlarea|izálciehlavných aktivít Pľojektu uvedie Prijímatel' v Hlásení o začatí rea|izőpie

hlavných aktivít Projektu (Prfloha č. 3 zmluvy), ktoré je Prijímatel' povinný zaslať

Poskytovatel,ovi do Ż0 dní od zaćatia pľvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v)

definície Zaćatiareal\zác\ehlavných aktivít Pľojektu uvedenej v článku 1 ods' 3 VZP' Ak Yýzva

umožňuje Zaěatie rea|izácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti

Zniwy o poskytnutí NFP a Pľijímatel' skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu

pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zas|ať Poskytovatel'ovi Hlásen\e o začatí

realizácie hlavných aktivít Pľojektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zrĺůwy

o poskytnutí NFP.

V pľípade, ak Prijímatel' poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovatel'ovi Zaöatie rea]'izácie

hlavných aktivít Pľojektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o zaćatí reď^izácie hlavných aktivít

Pľojektu, za Zašat\e realizácie hlavných aktivít Pľojektu sa považuje prvý kalendáľny deň

mesiaca, ktorý je uvedený v tabul'ke č. 5 Prílohy ć. Ż zmlwy ako plánovaný mesiac Zaćat\a

realizáciehlavnych aktivít Projektu, a to bez ohl'adu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít

Pľojektu Prijímateľ skutočne začal'

3. Prijímatel, je opľávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii|1ľ"ľn

aktivít Projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, ato po dobu trvania oYZ' Cas

trvania oYZ sa nezapoěítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však

Rea|izáciahlavných uĹtĺuĺt Pľojektu musí byť ukoněená najneskôr do uplynutia stanoveného

obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, tj. do 31. decembra ŻOŻ3' Poskytovatel'

nazák|adeoznámenia ŕľijímateľa opominutí OYZzabezpečí úpravu harmonogramu Pľojektu

uvedeného v Prflohe é.Żzrĺilvy (Pľedmet podpory NFP)' Postup podl'atohto ods' 3 sabude

analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovatel'pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu oVZ

(ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm' b) tohto ělánku vZP)'

4. Prijímateľ je opľávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa

Poskytovatel' dostane do omeškania:
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a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP

ateĹo na;ej zák|ade sám alebo ho ľealizuje iný na to oprávnený subjekt, o viac ako 30 dní,

u_,o po däbu omeškania Poskytovateľa; v pľípade' ak táto Zm|uva o poskytnutí NFP alebo

Právne dokumenty alalebo Pľávne pľedpisy SR alebo pľávne akty nÚ nestanovujú lehotu

na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímatel' je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných

ut tlvĺt Projektu po márnom uplynutí 30 dní' odkedy mal Poskytovatel' povinnosť zaćať

konať. V prípade ŻoP salehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti

ŽoP uvedenej v článku l32 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie

Poskytovatel'a zavinené Pľijímatel'om. V pľípade, že Poskytovatel'vykoná predmetný úkon

alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímatel'

povinny pokraěovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

b) s výkonom administľatívnej finaněnej kontroly veľejného obstaľávania podl'a článku 3vZP,

a to po dobu omeškania Poskytovatel'a'

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v pľípadoch uvedených v písm' a) a v písm' b)

vyššie predizio čas omeškania Poskytovatel'a, priěom však Realizácia hlavných aktivít Pľojektu

musĺ uyľ ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podl'a právnych

aktov EÚ, tj. do 31. decembraŻ}23'

Pľijímatel' Bezodkladne po vzniku oYZ a\ebo po tom, ěo sa o ich vzniku dozvedel, alebo

po,o., ako nastala skutoěnosť podl'a odseku 4 tohto ělánku VZP, písomne oznámi

Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov

pozostovenia podl'a odseku 3 alebo 4 tohto ělánku vZP ' v pľípade vzniku oVZ podľa odseku 3

oł tohto článku Pľijímatel'v písomnom oznámení uvedie skutoěnosti, ktoré viedli k vzniku

oYZ, dánlm vzniku ovz, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu pľeukazujúcu vznik oVZ.

Doručením tohto oznámenia Poskytovatel'ovi nastávajú úěinky pozastavenia Realizácie

hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podl'a odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP'

to však neplatí v nasledovných prípadoch:

a) v prípade dôvodov pozastavenia podl'a odseku 3 tohto ělánku, Prijímateľ Poskytovatel'ovi

jednoznačne preukáže skoľší vznik oYZ a Poskytovatel' tento skoľší vznik písomne

akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podl'a

odseku 3 tohto článku YZPPrljímatel'uvedie, ěi sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít

Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít

Pľojektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len

niektorých hlavných aktivít Projektu, Pľijímatel' v oznámení uvedie názov jednotlivých

hlavných aktivít, ktoľých Sa pozastavenie týka, podl'a názvujednotlivých hlavných aktivít

uvedených v Rozpoěte Projektu ako tvoľí Pľílohu č. 5 zmluvy a v tabulke č. 6 v Pľílohe č'

Ż zm7uvy (Pľedmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastaverií Realizácie hlavných

aktivít Projektu nie sJšpecifikovanéżiadnehlavné aktivity, másazato,źepozastavenie sa

týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe ěoho z hl'adiska opľávnenosti výdavkov

nastávajú ličinky uvedené v ods. 10 pľvá veta tohto článku;

b) vprípade pozastaveniaRea|izácie hlavných aktivít Projektu podľa ods.4 písm. a) tohto

článku VżP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŻoP, ktoľé sú stanovené

v Zmluve o poskytnutí NFP, a Pľijímatel' si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia

tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na pľeplatenie podanej ŽoP;

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm' a)

v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto

Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Pľávnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho
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úkonu alebo postupu a Pľijímatel'si v oznóĺmeníuplatnil ako deri pozastavenia tľidsiaty prvý

deň po uplynutí týchto lehôt.

V pľípade, že nejde o oYZ Poskytovatel' písomne oznámi Prijímatel'ovi, źe vznlk oYZ

" 
aáuodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie

hlavných aktivít Pľojektu nedošlo.

PoSkytovatel' je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímatel'om, a to až' do

doby odstľánenia tohto porušenia Zo Strany Prijímatel'a,

b) v pľípade podstatného porušenia Zmlwy o poskytnutí NFP Pľijímatel'om, ak Poskytovatel'

neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aź do doby odstránenia tohto porušenia

zo strany Prijímatel'a,

c) v pľípade, ak poskytnutiu NFP bráni oYZ na Strane Pľijímatel'a, ato aź do doby zániku

tejto okolnosti; toto písm' c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok

vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred

tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Pľojektu podl'a ods. 5 tohto článku, a to aj

v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávatel'ovi došlo až v čase po vzniku

účinkov pozastavenia Pľojektu podl'a ods. 5 tohto článku,

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpećenie ztlvazkov voči Poskytovatel'ovi súvisiacich

s Realizáciou aktivít Pľojektu v zmysle článku 13 ods. I vZP,

e) v pľípade zašat\atľestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo

s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zm|uvy o poskytnutí NFP

na Realizáciu aktivít Pľojektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Pľijímateľovi,

osobám konajúcim v mene Prijímatet'a alebo iným osobám v pľiamej súvislosti

s Projektom,

Đ v prípade, ak vznikne Nezľovnalosť alebo podozrenie z Nezľovnalosti na úľovni konkrétnej

Yýzvy, vľámci ktorej Prijímatel'podal žiadosť oNFP, bez ohl'adu na porušenie právnej

povinnosti Prij ímatel'om,

g) v prípade, ak je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontľoly na úľovni Poskytovateľa

a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontfoly predbežne obsahujú zistenia, ktoré

vyžadujú dočasné pozastavenie poskytovania NFP, bez ohl'adu na porušenie právnej

povinnosti Prij ímatel'om,

h) v pľípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučitel'nej

s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zrrilwy

o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci

podl'a článku 4 ods' 4 Naľiadenia Rady @Ú) č. 20l511589, ktorým sa ustanovujú podľobné

pľavidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade,

ak Komisia prijala rozhodnutie, ktoľým prikázal,a členskému štátu pozastaviť akúkol'vek

protiprávnu pomoc' kým Komisia nepľijme rozhodnutie o zluěitel'nosti pomoci

so spoločným trhom,

i) v pľípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvoľenie Štátnei pokladnice na pľelome

kalendárnych rokov'

Poskytovatel'môže pozastaviť poskytovanie NFP' vľátane všetkých procesov s tým súvisiacich,

v prípade vzniku Nezľovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstľáneniu nedôjde, Poskytovatel'

je oprávnený v súlade so všeobecným naľiadením, Systémom finančného ľiadenia a na to

7
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nadvazujűcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné

poľušenie Zm|uvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

Poskytovatel' oználmi Pľijímatel'ovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené

podmienky podl'a ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímatet'ovi

nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

Ak Poskytovatel' pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých pľocesov s tým súvisiacich

v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku av oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie

konkľétne Aktivity, ktoľých sa poZastavenie poskytovania NFP týka,Zrriuvné stľany sa dohodli,

źe dőjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovatel'sa

v takom pľípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podl'a Zrrluvy

o poskytnutí NFP a Pľijímatel'ovi nevzniká' źiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovatel'a,

ktoré nie je osobitne dohodnuté V tomto článku YZP. Zátoveň pre taký pľípad platí a Prijímatel'

si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu

výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované zaoptávnené,pretože

nevznikli počas Realizácie h|avných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), ľesp.

nevznikli na podporné aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu.

Ked'že Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle pľvej vety tohto odseku pozastavená,

takto vynaložené výdavky nebudri Pľijímatel'ovi pľeplatené, a to aj bez ohl'adu nazáväzky,ktoré
môžu v tejto súvislosti Prijímatel'ovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi

s Dodávatel'mi. Ak Poskytovatel' v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podl'a odsekov

6 a 7 tohto článku uviedol konkľétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP,
dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi
generovaných výdavkov. Poskytovatel' je povinný, ak ho o to Prijímatel'požiada, poskytnúť mu

všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby

Pľijímatel'bol schopný opät'pokľačovať v Riadnej Realizácii aktivít Pľojektu'

Výdavky realizované Prijímatel'om počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít
Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky' a to ani výdavky vzťahljűce Sa

na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Pľojektu v tej časti, ktorá
bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímatel'om, ktoré sú podl'a Prílohy
č,. Ż zm|uvy (Pľedmet podpory NFP) zahrnuté pod časťou Pľojektu, ktorej ľealizácia nebola
pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímatel'a podl'a ods. 5 tohto článku vZP.Z hl'adiska
posridenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písm.
c) vyššie.

Ak Prijímate|' má, za to, źe:

a) odstľánil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku
prekážkou pre poskytovanie NFP Zo Strany Poskytovatel'a, s výnimkou písm' Đ a g) odseku
6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 1 1 nevzťahuje, za podmienky, ak
súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Pľijímateľa, alebo

b) došlo kzániku oYZ,ktoré sú vzmysle ods.6 tohto článku pľekážkou pre poskytovanie
NFP zo stľany Poskytovatel'a, alebo

c) odstľánil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto ělánku,

je povinný bezodkladne doľučiť Poskytovatel'ovi oznámenie o odstľánení zistených poľušení
Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímatel'ovi nebráni
iný vykonaný pľávny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovatel'a vyplývajúca pľe neho
z Pľávnych pľedpisov SR alebo z právnychaktov EÚ a|ebo zPľávnych dokumentov týkajúcich
sa Nezrovnalostí a záľoveň podlb overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení

10.

l1
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zistených poľušení Zmllvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutoěnosti, obnoví Poskytovatel'

poskytovanie NFP ľrijímaiel'ovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených

v tomto odseku, písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Pľojektu automaticky

nepredlžuje o dobu, počas ktoľej Poskytovatel' pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi

z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo'

Vprípade zániku oYZ saPoskytovate|'zavđnlje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP

Pľijímatel'ovi.

V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie

prekážky,ktoľámápouoľ,uoYZ,1ePoskytovatel'opľávnenýskontľolovať,čitľvátáltoprekáŹka,
atopostupomuvedenýmvtejtoZmluveoposkytnutíNFP,vPľávnychpredpisochSR
a právnych aktoch Eú alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly

Prijímatel'a Poskytovatel'om. Na ten účel je Prijímateĺ' povinný na požiadanie Poskytovatel'a

preukázať dodľžiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Pľávnych

pľedpisov SR, Výzvy alebo zmluv ných závizkov týkajúcich sa plnenia podl'a tejto Zmluvy

opo.t.y.ouoníNFP,najmäzmluvnýchainýchvzťahovsDodávatel'om'

Úĺint<y oVZ sú obmedzené iba na dobu, dokial'trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené

($ 374 ods. 3 obchodného zákonníka)' Zán]kpľekážky, ktorá má povahu oYZ' je Prijímatel'

plvinný jednoznaěne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi'

Prijímatel' je povinný elektľonicky predložiť Poskytovateľovi Haľmonogram finančnej

realizácie projektu spolu s Hlásením o začatí rea|izácĺe hlavných aktivít Projektu' Vzoľ

Haľmonogramu finančnej rea|izác\e pľojektu stanoví Poskytovateĺ' v Príruěke pre pľijímatel'a'

Haľmonogľam finančnej realizácie projektu, vktorom Pľijímatel' uvedie výšku plánovaných

výdavkov, ktoľé si budenáľokovať v ľámci predkladaných žiadostí o platbu počas konkľétneho

trojmesačného obdobia, je pre Prijímateľa závazný' Prijímateľ aktualizuje Harmonogram

finančnej rea|izácie projektu iba v prípadoch uvedených v tejto Zmluve' Poskytovatel' si

vyhradzuje právo nesuhiasiť s pľvým predloženým, ako aj s každým d'alším aktualizovaným

Haľmonogramom finančnej iea|\zácie projektu a požadovať, aby Pľijímatel' zabezpeéil

bezodkladnú úpravu Haľmonogľamu finanůn ej rea]iizácie projektu v súlade s povinnosťou

realizovať Projekt riadne a věas'

Harmonogram finančnej ľealizácieprojektu je Prijímateľ povinný aktualizovať po oboznámení

sa s pozitívnym výstedkom administratívnej }inančnej kontľoly každého Vo' resp' po potvľdení

uľčenia ex-ante finančnej opľavy zo strany Poskytovatel'a na príslušné Vo' a elektľonicky

predložiť aktualizovany Hu..onogram finaněnej rea\izácie projektu Poskytovateľovi v lehote

do 10 dní.

Prijímatel' je povinný postupovať v súlade s aktuálnym Harmonogramom finančnej realizácie

projektu a predkladai žiadosti o platbu v súlade s ělánkom 5 ods' 5'1 zmluvy v plánovanej výške

NFP podľa Haľmonogramu finanč nej rea|izácre pľojektu' V prípade' ak je Pľijímatel' pri

finaněnej rea|izác\iprJ1"no podl'a aktuálneho Harmonogramu finaněnej ľealizácie pľojektu v

omeškaní o viac uto au" trojmesaěné obdobia, uvedené je považované za poľušenie Zmluvy o

poskytnutí NFP, na zák|adektoľého je Poskytovateľ opľávnený zníźiť výšku NFP' Sumu' o ktorú

sa má zníźiť NFP, stanoví Poskytovateľ, pľičom táto nesmie pľesiahnuť sumu zodpovedajúcu

rozdielu výšky výdavkov, ktoľé si Prijímatel'plánoval náľokovať v ľámci pľedkladaných žiadostí

o platbu počas daného trojmesaěného obdobia v HarmonoBrame finaněnej realizácie projektu' a

výšky výdavkov, ktoľé ,i P.i.;ín,u,"l' skutočne nárokoval v ŻoP predložených najneskôr do 6

mesiacov (t. j. do ukoněenia druhého trojmesaěného obdobia) po danom tľojmesačnom období'

't
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l8. V prípade vzniku skutočností' ktoré majrí za následok pozastavenie ĺea|izácie aktivít pľojektu

v zmysle článkom 8 ods. 3 YZP av dôsledku ktorých je nevyhnutné aktualizovať Harmonogľam

finančnej realizácie pľojektu, je Pľijímatel' povinný aktualizovať Harmonogľam finaněnej

realizácie pľojektu a elektronicky ho predložiť Poskytovatel'ovi v lehote do l0 dní po rrplynutí

týchto skutočností'

19. V prípade vzniku iných skutočností, ktoľé majú za následok pozastavenie realĺzácie aktivít

projektu v zmysle YZP, je Prijímatel'povinný aktualizovať Haľmonogram finančnej rcalizéĺcie

pľojektu a elektronicky ho predložiť Poskytovatel'ovi v lehote do l0 dní od vzniku týchto

skutočností.

20. Ak Pľijímatel'opakovane nepostupuje v súlade s Haľmonogramom finančnej realizácie pľojektu

alebo ho opakovane neaktualizuje, uvedené je považované za podstatné porušenie Zmlwy
o poskytnutí NFP podl'a článku 9 ods. 4 písm. b) bod viii) VZP, na základe ktorého je

Poskytovatel'opľávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP a požadovať vrátenie NFP alebo

jeho časti.

Článok 9 UKoľčnnm ZMLUVY

l. Zmlllvné Strany sa dohodli, Źe Zmluvll o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo

mimoriadne.

Ż. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby tľvania Zmlwy o poskytnutí

NFP a zőroveň splnením závazkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej

Následnej monitoľovacej správy Poskytovatel'om, pričom závazky sa považujú za splnené podl'a

článku 7 ods.7.Ż. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmhvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou
Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoved'ou Zmlwy
o poskytnutí NFP zo Strany Prijímatel'a.

4. od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímatel' alebo Poskytovatel' odstúpiť v prípadoch
podstatného porušenia Zmlwy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného
porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP dľuhou Zmluvnou Stľanou a d'alej v prípadoch, ktoľé
ustanovuje Zmhvao poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a pľávne akty nÚ' Zmluvné strany
sa dohodli, źe pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia
obchodného zákonníka o odstlipení od zmluvy ($ 344 a nasl. obch. zálk.), ak nie je v Zmluve
o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných stľán, ktorým sa nahrádzaj(l zákonné
ustanovenia. Zmlrlvné Strany sa osobitne dohodli, že:

a) Porušenie Zmllsvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí
NFP vedela v čase uzavretia Zmlwy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné
pľedvídať s pľihliadnutím na účel Zmlwy o poskytnutí NFP, ktoľý vyplynul z jej obsahu alebo
z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP lzavretá, že dľuhá Zmluvná stľana
nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmlwy o poskytnutí NFP alebo
v pľípadoch, ak tak ustanovuje Zmhnao poskytnutí NFP.

b) Na účely ZrrťLwy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP
zo stľany Prijímatel'a považuje najmä:

i) vznik takých okolností na Strane Prijímatel'a, v dôsledku ktorých bude zmaľené
dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP ďalebo ciel'a Pľojektu a súěasne nepôjde
o OyZ,
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ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to V zmysle podmienok uvedených v Zmluve

o poskytnutíNFP (najmäv článku 6 zm]uvy, v článku 1, v článku 2 ods. 3 aź5 a v ělánku

6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného naľiadenia a Pľávnych dokumentov, ktoré boli

vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny Zo strany oľgánov zapojených do ľiadenia, auditu

a kontroly EŠIF vrátane finančného ľiadenia, ak boli Zverejnené,

iii) porušenie podmienok poskytnutia pľíspevku, ktoľé su uvedené vo Výzve a ktoľých

splnenie bolo podmienkou pre schválenie žiadosti o NFP; za podstatné porušenie zmluvy

sa nepovažuje, ak konkľétna podmienka poskytnutia pľíspevku zostáva z objektívneho

hl'adiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP'

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Pľijímatel'om podľa článku 6 ods' 6'l zmluvy' ak

udalosť alebo skutoěnosť, ktoru Prijímateľ neoznźlmil, je vzmysle ustanovení tejto

Zmlwy o poskytnutí NFP povaźovaná za podstatné poľušenie zmluvy alebo má tak

závaźne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu, Udržatel'nosť Pľojektu, úěel

Zm|wy o poskytnutí NFP alebo ciel'Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,

v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzď1űc\ch informácií Poskytovatel'ovi v súvislosti so

żmluuou o poskytnutí NFP počas tľvania Zm|uvy o poskytnutí NFP ako aj v čase

od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoloěným základom je skutočnosť'

že Pľijímatel'nekonal dobromyselhe alebo v súvislosti s týmito infoľmáciami Prijímatel'

vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktoľý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP

pii poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať

inak, alebo na základe takto poskytnutých infoľmácii Poskytovatel' vykonal úkon

v súvislosti s Projektom, ktoľý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie

nepľavdivých aleĹo zavádzajűcich infoľmácií pľe úěely určenia výšky NFP pľi Projektoch

geneľujúcich príjem,

vi) ak Prijímatel' nezaěnę sRealizáciou hlavných aktivít Pľojektu ani vlehote 3 mesiacov

od termínu uvedeného v Pľflohe č. 2 zmluvy vyjadľujriceho začiatok prvej hlavnej

Aktivity a súčasne ak Pľijímateľ nepožiada o zmenu Zm|wy o poskytnutí NFP podl'a

článku 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení s článkom 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy alebo,

ak síce o uvedenú Zmenu Zmlwy o poskytnutí NFP požiada, ale poľuší svoju povinnosť

Zać,ať realizáciu hlavných aktivít Pľojektu v náhradnej lehote poskytnutej

Poskytovatel'om podl'a článku 6 ods. 6.8 písm' b) zmluvy,

vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie

hlavných aktivít Pľojektu uvedeného v Pľílohe č,.2zn\lvy; o podstatné porušenie Zĺrluvy

o poskytnutí NFP n"id", ak Prijímatel'požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít

Pľojektu v ľámci opľávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky

na lei pľedĺženie v zmysle ělánku 6 ods. 6.9 zmluvy; podstatné poľušenie Zĺrlwy
o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie

hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 ods. 6.9 písm. a) a c) zmluvy,

viii) porušenie záyazkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu' ktoré

majú podstatný vplyv na Pľojekt ajeho ciel' alebo na dosiahnutie úěelu Zmlavy

o poskytnutí NFP, najmä zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Pľojektu

z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podľadiť pod dôvody uvedené

včlánku 8vZP,porušeniepovinnostípripoužitíNFPvzmyslečlánkuŻods.2.6zmluvy,

ix) poľušenie závázkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb aprác vrámci Projektu

spôsobom a za podmienok uvedených vo Yýzve, v Zĺriuve o poskytnutí NFP, v zźlkone

o Vo alebo v Právnych dokumentoch, ktoré boli vydané pre vykonanie Veľejného

obstarávania alebo iného postupu obstarávania Zo strany orgánov zapojenýchdo ľiadenia,

,1,
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ľiadenia,

auditu a kontľoly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde

k aplikácii postupu podl'a $ 41 zákona o pľíspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa

vzťahuje najmä na poľušenie zálkazu konfliktu záujmov pľi vykonanom Verejnom

obstaľávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle $ 46 zákona o pľíspevku z BŠIp

medzi Prijímatel'om a Poskytovatel'om, na existenciu kolúzie alebo akejkol'vek formy

dohody obmedzujúc ej s(lťaž' medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzaěmi alebo

úspešným uchádzačom a Prijímatel'om pri vykonanom Veľejnom obstarávaní alebo inom

postupe obstarávania, ktoľti identifikoval Poskytovatel'v rámci vykonávanej kontroly, bez

ohl'adu na to, či Protimonopolný úľad rozhodol o poľušení zákona č,.1361200I Z. z.

o ochľane hospodáľskej sűťaže v znení neskorších pľedpisov; k aplikácii tohto bodu iX)

môže dôjsť kedykol'vek poěas trvania Znirlvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na

vykonanú kontrolu Prijímatel'a bez ohl'adu na výsledok predchádzajúcich kontľol alebo

iných postupov aplikovaných vo yzťahu k Projektu Zo strany Poskytovatel'a alebo iného

opľávneného orgánu,

x) ak Pľijímatel'v rozpore s článkom 3 týchto VZP svojím zavinením nepľedloží informáciu

o Stave, v akom Sa proces Vo nachádza, a|ebo kompletnú dokumentáciu z pľocesu Vo
k Aktivitám Pľojektu' najneskôr do 10 pracovných dní po uzavretí Zm|wy o poskytnutí

NFP; alebo nezaěne Vo alebo iný spôsob obstaľávania na výber Dodávatel'a najneskôr

do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zm7llvy o poskytnutí NFP, ak

Poskytovatel'voYýzve neurčil inak; alebo nepredloží dokumentáciu k novému Vo do 20

dní od doručenia čiastkovej spľávy z kontľoly/spľávy z kontroly, vzťahujúcej Sa

k predchádzajúcemu Vo; alebo nezaćne Vo alebo iný spôsob obstaľávania na výber

Dodávatel'a najneskôr do Ż0 dní od zrušenia predchádzajúceho Vo alebo od ukončenia

zmluvy s predchádzajúcim Dodávateľom alebo od doručenia výzvy Poskytovatel'a,

xi) ak Prijímatel' v lehote do 15 dní odo dňa doľučenia spľávy z kontľoly Vo, v ktorej

Poskytovateľ udelí súhlas s vyhlásením Vo, nezašle oznámenie o vyhlásení Vo alebo iný

obdobný dokument, ktoľým sa Vo vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným

zákonom o verejnom obstarávaní, ani nepožiada o predlženie tejto lehoty s riadnym

odôvodnením,

xii) ak bude Prijímatel'ovi právoplatným ľozsudkom uložený trest zákazu pľijímať dotácie
alebo subvencie, tľest zákazll prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej
únie alebo Írest záĺkazu účasti vo verejnom obstarávaní podl'a 5 17 aŹ 79 zák. ě' 9lĺ2016
Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a Zmene a doplnení niektorých zákonov,
alebo ak sa pľávoplatným rozhodnutím pľeukáže spáchanie tľestného činu v súvislosti s
procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Pľojektu, alebo ak

bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotitel'ov
alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo
porušovanie skonštatujú ajbezsťaźnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolnéorgátny,,

xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 ods. Ż.7 zĺĺlluvy, ktoľé je
konštatované v ľozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmlwy
o fungovaní Eu bez ohl'adu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo stľany
Poskytovateľa podl'a článku 8 ods' 6 písm. h) VZP,

xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímatel'a v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí
NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezľovnalosť v zmysle
všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, źe takáto Nezrovnalosť sa považuje
za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
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xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkuľzného

konaniďkonkuľzupľenedostatokmajetku,vstupPrijímateľadolikvidácie,aksaPľávne
predpisy SR upľavujúce tieto konania na Prijímateľa vzťahujú'

xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa ělánku 5 odsek 5'1 zmluvy'

xvii) poľušenie článku 4 odsek 7 dľuhá veta, článku 7 odsek 1' článku 10 odsek 1' článku

12 odsek 3 a článku 79 týchÍovZP,

xviii) ak nedošlo k dodaniu tovaľov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebnýchprác'

ktoré boli uhradené nazák|adePreddavĹovej platby, spôsobom a v lehotách stanovených

zmluvou medzi Prijímatel'om a Dodávatel'om v nadväznosti na čl' 5 ods' 5'5 zmluvy'

xix) každé porušenie povinností Prijímatel'a, ktoľé je v Zmluve o poskytnutí NFP označené

ako podstatné poľušenie povinností alebo podstatné poľušenie Zmluvy o poskytnutí NFP'

c) Podstatným poľušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany

Prijímatel'a, na ktoľý je potrebný pľedcńádzaiúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade' ak

súhlas nebol udeleńi ui"uo ak áošlo k vyktnaniu takého úkonu Zo Stľany Pľijímateľa bez

žiadosti o takýto súhlas'

d) Poľušenie ďalších povinností stanovených v Zm]lľ've o poskytnutí NFP' v pľávnych

predpisoch SR a pľávnych aktoch EU okĺem pľípadov, ktoré sa podľa Zrriwy o poskytnutí

NFP považujú za podstatné poľušenia, sú nepoástutny- porušením Zmlwy o poskytnutí NFP'

e) V prípade podstatného porušenia Zrr|llvy o poskytnutí NFP je Zm]lwná Stľana oprávnená

od Zmluvy o poskytnuti Nrp odstúpiť bez zbytoöného odkladu po tom' ako sa o tomto

porušení dozvedeía. Prijímateľ beľie na vedomie, že s ohl'adom na právne postavenie

a povinnosti Poskytovatel'a, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP

predchádzať povinnosť vykonať kontľolu u Pľijímateľa, pľípadne povinnosť realizovať iné

osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu pľeto Pľijímatel' súhlasí s tým' źe na rczdie]l

od štandardnej obchodno-právnej praxe, pľi odstripení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem

,,bez zbytočného odktacllť' zahÍřndobu, po ktoľú sú v pľiamej nadväznosti vykonávané úkony

Poskytovateľom podl'a predchádzajúcej vety. V pľípade nepodstatného porušenia Zmlwy

oposkytnutí NFP je Zm|uvná stľana oprávnená odstúpiť, ak strana' ktorá je vomeškaní'

nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorájej na to bola poskytnutá

v písomnom vyzvaní. Aj v prípade poásiatneho porušen\a Zĺĺlllvy o poskytnutí NFP je

Zmiwná rtrunu op.áun"ňa porŕy,núť^ dodatoěnú lehotu dľuhej zmluvnej Stľane na splnenie

porušenej povinnosti, pľiěom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho' že

ide o podstatné porušenie povinnosti ($ 345 ods. 3 obchodného zákonníka)'

Đ odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je úěinné dňom doľučenia písomného oznámenia

o odstripení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej Stľane' Na doruěovanie sa vzťahuje

ělánok 4 zmluvy.

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej Stľany bráni oYZ, je druhá Zm|uvná Strana opľávnená

od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku oVZ uplynul aspoň jeden rok'

V pľípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod') sa

ustanovenie pľedchádzajúcej vety neuplatní aZĺ'l7uvnéstrany sú oprávnené postupovať podľa

príslušných ustanovení obchodného aákonníka a podporne občianskeho zákonníka'

h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostáv ají zachované tie práva a povinnosti

Poskytovatel'a, ktoré podľa svojej pováhy majú platiť aj po skončeníZĺlllwy o poskytnutí

NFP, a to najmä pľávo a povinnosť pozuáouuř viát"nie poskytnutého NFP alebo jeho ěasti'

pľávo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zĺiuvy o poskytnutí NFP' ustanovenia
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uvedené v článku 7 ods' 7.Ż zlľilwy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podl'a

svojho obsahu'

Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Znluvy o poskytnutí NFP v dôsledku

oorušenia, resp, nesplnenia povinnosti zo Strany Poskytovateľa, Zn:ĺavné stľany súhlasia, že

nejde o porušenie Zmlavy o poskytnutí NFP Prijímatel'om.

V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímatel'povinný nazáklade žiadosti

Poskytovateľawátiť NFP alebo jeho ěasť' Táto povinnosť Pľijímatel'a sa uplatní aj vtedy, ak

sa v jednotlivom ělánku Zmlwy o poskytnutí NFP oznaěujúcom podstatné porušenie Zmluvy

o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Pľijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho ěasť.

5. Prijímatel' je opľávnený Zrriwl o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný

realizovať Pľojekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Pľojektu zaviaza| v Zmluve o poskytnutí NFP,

alebo nie je schopný dosiahnuť ciel' Projektu. Prijímatel' súhlasí s tým, že podaním výpovede mu

vzniká povinnosť vrátiť lź vyplatený NFP v celom ľozsahu podl'a článku l0 vZP za podmienok

stanovených Poskytovatel'om v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímatel' tűto

vziať spať iba s písomným súhlasom Poskytovatel'a. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac

odo dňa, kedyje výpoved'doľučená Poskytovateľovi. Poěas plynutia výpovednej doby Zmluvné

strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä

Poskytovatel'vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Pľijímatel'om obdobne

ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinný poskytnúť všetku potľebnú

súčinnosť' Zmlwao poskytnutí NFP zan1káuplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení,

ktoľé nezanikajú ani v dôsledku zá,niku Zlll7uvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy
v zmysle ods. 4 písm. h) tohto článku'

článok 10 VYSPoRIADANIE FINANČNÝCH vZŤAHov

Prij ímatel' sa zav dzuje:

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyěerpal podľa podmienok Zm7wy o poskytnutí NFP,
alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo
ak mu vznikol kurzový zisk; suma nepľevyšujúca 40 EUR podl'a $ 33 ods. Ż zákona
o pľíspevku z BŠm sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyěerpaného NFP alebo jeho

ěasti z poskytnutých zálohových platieb a|ebo z poskytnutých pľedfinancovaní,
b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; Suma neprevyšujúca 40 EUR podl'a $ 33 ods. 2

zákonao príspevku z BŠľ sa V tomto prípade neuplatňuje,
c) vľátiť NFP alebo jeho ěasť, ak porušil povinnosti uvedené v Zllt7uve o poskytnutí NFP

aporušenie povinnosti znamená porušenie finaněnej disciplíny podl'a $ 31 ods. 1 písmena
a), b), c) zákonao rozpočtových pľavidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podl'a $ 33 ods. 2
zárkonao príspevku z nŠr sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho ěasť systémom refundácie
alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb
alebo pľedfinancovaní,

d) vrátiť NFP alebo jeho ěasť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia Právnych predpisov SR alebo
právnych aktov EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej
disciplíny podl'a $ 31 ods. 1 písmena a), b), c) zĺlkona orozpočtových pľavidlách alebo
o zmluvnú pokutu podľa ělánku 13 ods' 5 YZP; vzhľadom k skutoěnosti, že spôsobenie
Nezľovnalosti zo stľany Pľijímateľa sa považuje zataké porušenie podmienok poskytnutia
NFP' s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímatel'
takýto NFP alebo jeho ěasť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 aź IO tohto článku
VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety $ 31
ods. 7 zákona č. o rozpočtových pravidlách; Suma nepľevyšujúca 40 EUR podl'a $ 33 ods. 2
zákona o pľíspevku z BŠIp sa uplatní na úhľnnú sumu Nezrovnalosti,
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e) Vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného obstaľávania

a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného obstaľávania alebo

pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávunie služieb, tovaľov a Stavebných prác' ak

takóto obstaľávanie nespadá pod zákon o Vo; Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa $ 33 ods'

Ż zákonao príspevku poskytovanom z EŠ1p sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť'

Đ vľátiť NFP alebo jeho 
^ourľ, 

uk porušil zátkazne|egálneho zamestnávania cudzinca podl'a $ 33

ods. 3 zálkonao pľíspevku z ESIF; Suma nepľevyšujúca 40 EUR podl'a š 33 ods' Ż zákona

" 
p'r'p""t' , BŠĺr sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho ěasť'

g) vrátiť NFP alebo jeho ěasť v iných pľípadoch, ak to ustanovuj e Zĺĺhuva o poskytnutí NFP

aleboakdošlokzánikuZm|uvyoposkytnutíNFPvzmyslečlánku9vZPzdôvodu
mimoriadneho ukoněenia zmluvy; ,u.u nlpr"vyšujrica 40 EUR podl'a $ 33 ods' 2 zátkona

;;;?;p;;k' z gŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho ěasť'

h) vľátiť Čisty pľíjem, Pľoiekto u p.ípud", ak bol vytvoľený v pľíslušnom refeľeněnom období

podl,a článku 61 ods. ž abbo 6 všeobecného naľiadenia; vrátiť Čistý príjem zPľojektu

najneskôr pu JRu schválenia Žiadosti o platbu s pľíznakom "závereónźl" 
zo strany

Poskytovateľa v prípade, ak bol poěas Reali iácie aktivít Projektu vytvorený pľíjem podl'a

článku 65 ods. 8 všeobecného naľiadenia; suma nepľevyšujúca 40 EUR podľa $ 33 ods' 2

zźlkonao príspevku z BŠm Sa v tomto prípade neuplatňuje'.

Đ odviesť výnos z pľostriedkov NFP poaiu $ 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových

pľavidláchvzniknut1ĺnazákladeúročeniaposkytnutéhoNFP(ďalejlen,,výnos..);uvedené
platílenvprípadepo.kytnutiuNFPsystémomzálohovejplatb'y'*?:ľ:o:1:""."vania;
Suma nepľevyšujúca 40 EUR podl'a š 3i ods. Żzákonao príspevku z r'Šr' Sa V tomto prípade

neuplatňuje,
j) ak to urěí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade' ak Prijímateľ nedosiahol

hodnotu Meľatel'ného ukazovateľa Pľojektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP

s odchýlkou presahujúco u 57o oprotischvátenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty

Meľateľného ukazovatel,a Pľojektu vo vzťahu Ĺ ty- hlavným Aktivitám, ktoré pľispievajú

k dosiahnut \u zniźovaného Merateľného ukazovateľa Projektu' Spôsob výpoětu sumy' ktorú

má Prijímateľ vľátiť podl'a tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovate* no 'uoj:ľ 
webovom

sídle. Suma nepľevyšujúca 40 EUR podl'a $ 33 ods' 2 zákonao príspevku z BŚIr sa uplatní

na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

k) vrátiť preplatok vzniknuiy nu zák|ade zúětovania Preddavkovej platby najneskôr spolu

spredloženímDoplňujúcichúdajovkpľeukázaniudodaniapľedmetuplnenia.

V pľípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm' i) tohto ělánku YZP sa

Pľijímateľ zavazujeodviesť výnos do 31' jan:'áriaroku nasledujúceho po roku' v ktoľom vznikol

výnos. V prípade vzniku povinnosti vráte;ia Čistého pľíjmu (za riětovné obdobie) podl'a odseku

1 písm. h) tohto článku'YZP saPrijímateľ zavazuje vľátiť Čistý príjem do 31' januáľa ľoku

nasledujúceho po roku, vktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa naPľijímatel'a

vzťahuje povinnosť oveľenia úětovnej zálvierky audítoľom v slilade s ustanoven\ami zźĺkona

o účtovníctve o overovaní úětovnej závierky audítorom po roku' v ktoľom bola úětovná závierka

audítorom overená. Pľijímatel' sazaváĺzujeoznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo

Čistého príjmu na3nesĹôľ do 16. januára ľoku nasledujúceho po ľoku' v ktorom vznikol výnos'

resp. v ktorom bola zostavená účtovná zźxierka, ľesp' V ktorom bola úětovná zá'v.\erka overená

audítorom apoźiadať Poskytovateľa oinfoľmáciu kpodrobnostiam vľátenia Cistého príjmu'

alebo odvodu výnosu (napr. ě. účtu, variabilný symúol)' Poskytovatel' zašle fiito informáciu

Prijímatel'ovi Bezodkladn". łt Prijímatel'Vráti Čisiý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Věas

v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 aź Io tohto článku YZP sa nepoužijú' Ak

;.'ř*","i ói.ty prĺj"rn alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude

postupovať rovnaká ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho ěasti vzniknutej podl'a
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odseku l písm' a) aź g) a písm. j) tohto článku YZP a na Pľijímatel'a sa ustanovenia o vľátení NFP

"Ĺu" 
i"ľ'á časti podl'a odsekov 3 až.9 tohto článku YZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto č1.vZP iniciatívne

Zo Strany Pľijímatel'a, sumu vľátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovatel' v ŽoV, ktoľú

,^si pii:ĺ^atel'ovi aj prostredníctvom ITMS2014+' Poskytovate|' v ŻoY uvedie výšku NFP,

ktorú má Pľijímatel' vrátiť a zfuoveň' uľčí ěísla účtov, na ktoré je Pľijímatel' povinný vľátenie

vykonať. V pľípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v pľípade povinnosti vrátenia

Ńpp no zők|ade ľozhodnutia správneho oľgánu, Poskytovatel' nie je povinný zaslať Pľijímatel'ovi

ŻoY,ked,źe suma NFP, ktorá sa má vľátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí

NFP v nadväznosti na ustanovenia obchodného zákonníka, resp. zo znenia daného rozhodnutia;

lehota na vrátenie NFP na základe odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo spľávneho

rozhodnutia je rovnaká ako na vľátenie NFP alebo jeho časti na zőlkladeŽoV podl'a odseku 4 tohto

článkuYZP.

4. Prij ímatel' sa zavazlje vľátiť NFP alebo jeho časť uveden ý v ŽoY do 60 dní odo dňa doručenia

ŻoY Prijímatel'ovi vo verejnej časti ITMS2OI4+. Pľeplatok vzniknutý na základe zúčtovania

Preddavkovej platby je Prijímatel' povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich

údajov k pľeukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Pľijímatel' tieto povinnosti nesplní, ani

nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovatel':

a) oznámi poľušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých

bol NFP poskytnutý, príslušnému správnemu orgánu (ak ide o porušenie finančnej

disciplíny) alebo

b) oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktoľých

bol NFP poskytnutý, Úradu pre veľejné obstarávanie (ak ide o poľušenie pravidiel a postupov

verejného obstarávania) alebo
c) postupuje podl'a $ 4l ods. 5 zákona o pľíspevku z EŠIF alebo
d) postupuje podl'a osobitného pľedpisu (napľ. občiansky súdny poriadok) a uplatní

pohl'adávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŻoY na príslušnom oľgáne (napr. na súde).

5. Pľijímatel' realizuje vľátenie NFP alebo jeho časti foľmou platby na účet; Prijímatel', ktoľý je
štátnou rozpočtovou oľganizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet
alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vľátenie finaněných prostriedkov'

6. Vľátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímatel' povinný realizovat'
pľostľedníctvom príkazu na SEPA inkaso v ľámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného,
ITMS2O14+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pľe Pľijímatel'a, ktorý
je štátnou rozpočtovou oľganizáciou.

1. Ak nie je možné vľátenie NFP alebo jeho časti formou platby na úěet vykonať prostredníctvom
príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS20l4+
alebo v pľípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2O14+), Prijímatel'
vykoná vrátenie prostľedníctvom platobného pľíkazu v banke s uvedením jedinečného,
ITMS2O14+ automaticky generovaného variabilného symbolu.

8' Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímatel', ktoľý je štátnou
rozpočtovou oľganizáciou v Rozpočtovom informačnom systéme.

9' Pľe zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebojeho časti sa
Pľijímatel' najneskôr pľed zadaním prvého príkanlna SEPA inkaso prostredníctvom ITMS20l4+
v zmysle ods. 6 tohto článku YZP zavazuje zabezpečiť nasledovné:

a) Pľijímatel'udelí súhlas na úhradu pohl'adávok pľostľedníctvom príkazu na SEPA inkaso tým,
že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s $ 42 zákona o príspevku z BŠIp potrebné vrátiť
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NFP alebo jeho časť aj na účet certifikaěného orgánu, Prijímatel'podpíše Mandát na inkaso

ď1 v pľospech certifikaěného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímatel'ovi

Poskytovateľ;

b) Pľijímatel' na zák|ade podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke,

v ktorej mát zriadený űćet, zktoľého chce realizovať vľátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Pľijímatel'om neoprávňuje Poskytovatel'a na automatické odpísanie

sumy finančných prostriedkov z účtu Pľijímatel'a. Mandát na inkaso bude využitý aź na základe

prftazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie

vysporiadania finančných vzťahov.

10' Pohl'adávku Poskytovatel'a voči Pľijímateľovi na vľátenie NFP alebo jeho časti a pohl'adávku

Pľijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podl'a Zĺn7wy o poskytnutí NFP je mož'né

vzájomne započíÍať podl'a podmienok $ 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému

zapoěítaniu nedôjde, dôuodu nesúhlasu Poskytovatel'a' Pľijímatel'je povinný vrátiť sumu uľčenú

vŻov uŽ doručenej Prijímateľovi podl'a ods.2 až 9 tohto článku YZP do 15 dní od doľuěenia

oznámenia Poskytovate |'a, źe s vykonaním vzájomného zapoćítania nesúhlasí alebo do uplynutia

doby splatnosti uvedenej y ŻoY,podl'a toho, ktoľá okolnosť nastane neskôľ. Ustanovenia ods' 2

až 9 tohto článku YZP sa použijú pľimeľane. Pľedchádzajúce vety tohto odseku neplatia pre

Pľijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou oľganizáciou'

1 1. Ak Pľijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzlje sa

a) bezodkladne túto Nezľovnalosť oznámiť Poskytovatel'ovi,

b) predložiť Poskytovatel'ovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a

c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podl'a ods. 5 až 10 tohto ě|. YZP; ustanovenia

týkajúce saŻoY sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08 ,ŻO27. Táto doba sa predĺži, ak nastanú skutoěnosti

uvedené v ělánku 140 všeobecného nariadenia, a to o ěas tľvania týchto skutočností.

12' AkPrijímatel'nevľátiNFPalebojehoěasťnaspľávneúětyalebopľiuskutoěneníúhradyneuvedie
spľávny automaticky ITMSZO14+ generovaný vaľiabilný symbol, príslušný zánäzokPrijímatel'a

iostávanesplnený a finančné vzťahy voěi Poskytovateľovi sa považujú Za nevysporiadané'

13. Pľoti akejkoľvek pohl'adávke na poskytnutie NFP ako aj pľoti akýmkol'vek iným pohl'adávkam

Poskytovateľa uo8i Prijímatel'ovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Pľijímatel' nie je

oprávnený j ednostľann e zap oćítať akúko l'vek s voj u poh l'adávku.

článok 11 ÚčľovľÍCTvo A UcHovÁvłľln ÚčľovľBJ DoKUMENTÁCIE

1. Prijímatel', ktorý je účtovnou jednotkou podľa zálkonač,' 43Iĺ2OOŻZ. z' o účtovníctve v znení

neskoľších predpisov sa zavazuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu

a) na ana1ytických úětoch v členení podl'a jednotlivých projektov alebo v analytickej

evidencii vedenej v technickej formel v ělenení podľa jednotlivých projektov bez

vytvorenia analytických úětov v členení podl'ajednotlivých projektov, ak úětuje v sústave

podvojného úětovníctva,

tPo.jem technická forma je definovaný v $ 3l ods. 2 písm. b) zákona č. 43112002 Z. z o űč'tovĺíctvę v 7'neÍll

rlj'r

neskorších predpisov
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b) vúčtovnýchkniháchpodl'a$ 15zákonač.431l2ooŻZ.zoűčtovníctvevzneníneskoľších

pľedpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje

v sústave j ednoduchého účtovníctva'

2. Pľijímatel', ktoľý nie je účtovnou jednotkou podl'a zákona č,. 43llŻ00Ż Z. z. o účtovníctve

v ineníneskoľších pľedpisov, vedie evidenciu majetku, závazkov,pľíjmov a výdavkov (pojmy

definované v $ 2 ods. 4 zźlkona č,. 43llŻo0Ż Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov)

týkajúcich sa Pľojektu v účtovných knihách podl'a $ 15 ods. I zákona č,.43llŻ002 Z. z.

o účtovníctve v znení neskorších pľedpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave

jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich,

pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku

a zátväzkov sa primeľane použijú ustanovenia zálkona č,' 43llŻ00Ż Z' z. o účtovníctve v znení

neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitoľovania pokroku dosiahnutého

pri Realizácii Pľojektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a ul'ahčit'pľoces oveľovania

a kontroly výdavkov Zo Stľany pľíslušných oľgánov.

4. Prijímateĺ' uchováva a ochraňuje ričtovnú dokumentáciu podl'a odseku l, evidenciu podl'a

odseku Ż a inű dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č,. 43IlŻ00Ż Z. z.

o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 vZP.

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovatel'a podl'a článku 72 všeobecného nariadenia,

Poskytovatel'dohodne s Prijímatel'om spôsob monitorovania čistých pľíjmov z pľojektu podl'a

článku 6l všeobecného nariadenia a vedenia zíznamov u Prijímatel'a, a to na účely
zdokladovania apreukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených
v Následných monitoľovacích správach.

6' Ak má Pľijímatel' sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je
povinný viesť účtovníctvo týkajrice sa poskytovania pľíspevku podl'a pľávneho poriadku štátu,
na území ktoľého má sídlo alebo miesto podnikania.

článok 12 KONTROLA/AUDIT
l. opľávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a) Poskytovatel'a ním poverené osoby,

b) Útvaľ vnútoľného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovatel'ského orgánu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyšší kontrolný úľad SR, Úľad vládneho auditu, Ceľtifikačný oľgán a nimi poveľené
osoby,

d) orgán auditu, jeho spolupľacujúce orgány a osoby poveľené na výkon kontroly/auditu,

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Euľópskeho dvora audítoľov,

Đ orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) osoby pľizvané orgánmi uvedenými v písm. a) aź fl v súlade s príslušnými právnymi

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
Ż' Kontrolou Projektu sa ľozumie sríhrn činností Poskytovatel'a a ním pľizvaných osôb, ktorými sa

overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad
náľokovaných finančný"h 

_ 

p.ostľi"dkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov
predložených zo strany Pľijímatel'a a súvisiacej dokumentácie s právnymi pľedpismi SR
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a pľávnymi aktmi EÚ, dodľžiavanie hospodárnosti' efektívnosti' riěinnosti a ričelnosti

poskytnutého NFP, dôsiedné a pľavidelné overenie dosiahnutého pokĺoku Realizácie aktivít

Pľojektu, vľátane dosiahnutýcn ľroanot Merateľných ukazovateľov Pľojektu a ďalšie povinnosti

stanovené Prijímatel'ovi u źľ']uv" o poskytnutĺ Ňrp' Kontľola Pľojektu je vykonávaná v súlade

sozákonomofinančnejkontľoleaauditeatonajmafoľmouadministľatívnejfinančnejkontľoly
kontro1ovanej osoby afinančnej kontroly na mieste' V pľípade' ak sú kontľolou vykonáVanou

formou administratívnej finaněnej kontroly kontrolovanáj -osoby 
alebo finančnej kontľoly

na mieste identifikovanj n"aortutty, doručí Poskytovateľ Pľijímatel'ovi návrh čiastkovej správy

z kontľoly/návrh správy z kontľoly, pričom 
'Pľijímateľ je opľávnený zas|ať námietky

k predmetnému návrhu v rozsahu Stanovenom zákonom o finaněnej kontrole a audite'

Po zohl'adnení opodstatnených námietok (za predpokladu' že Prijímateľ zaslal pľipomienky

v stanovenej lehote) zasiela Poskytovatei ľ'iĺ*ĺ"ľovi čiastkovú spľávu z kontľoly/správu

z kontľoly.

Prijímateľ sa zaväzuje, źe umoŹní]ýko-n kontroly/auditu zo Strany oprávnených'osôb na výkon

kontroly/auditu v zmysle pľíslušných pľáĺnych p,ádpi'ou SR a pľávnych aktov EÚ' najmä zźlkona

o príspevku z EŠIF, LaurÁuo finančnej tońt,.oĹ a audite a tejto Zĺĺtwy o poskytnutí NFP'

Prijímateľjepoěasvýkonukontroly/auditupovinnýnajmäpteukázaťoprávnenosťvynaložených
výdavkov a dodrŽaJe podmienot poskýtnutia NFP v zmysle Znt1uvy o poskytnutí NFP

a príslušných právnych predpisov'

Pľijímatel' je povinný zabezpeéiť prítomnosť osôb zodpovedných zaRealizáciu aktivít Pľojektu'

vytvoľiť primeľané podmienky na ľiadne a včasné vykonanie kontroly/au ditu' zdrźať sa konania'

ktoľé by mohlo oľ,.o"iľ zać,at\ća riadny p'Ĺu"n výkonu kontľoly/auditu a plniť všetky povinnosti'

ktoľé mu vyplývajú najmä zo zátkonao finančnej kontrole a audite'

opľávnené osoby na výkon kontľoly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Pľijímatel'a

kedykol'vek od úěinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podl'a článku 7 ods' 7 'Ż

zmluvy. Uvedená doba sa pľedlži uprĺpuJ", ak nastan;.skutočnosti uvedené včlánku 140

všeobecného nariadenia, a to o ĺa, tľvaniaiy"ľ'to .Lutooností. Poskytovatel'je oprávnený prerušiť

plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu ton,.oiy žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej

kontroly pľed jej uhľadením/zúětovaníń v pľípadoch stanovených ělánkom 132 ods' Ż

všeobecného nariadenia'

osobyoprávnenénavýkonkontľoly/auditumajúprávaapovinnostiupravenénajmävzákone
o finaněnej kontrole a audite, vľátane p'áuońo'i ukladať sankcie pri porušení povinností

6.

'ĺ

8

zo strany Prijímateľa'

Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom

v zmysle čiastkovej správy z kontroly/spravylineľ'o výstupnéh'o dokumentu z kontroly/auditu

vlehote stanovenej oprávnenými osobami nu uytoń kontľoly/auditu' Prijímate|' jezároveťl

povinný zas|aťorotĺni op.avneným na výkon koniroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi' ak nie

je v konkľétnom prípaJ" orouoo vykonávajúcou kántľolu/audit' písomnú spľávu o splnení

opatrení prijatých ńu náp.uuu zistených í"ľ::",uľ bezodkladne Po ich splnení a tiež

o odstránení pľíčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente

z kontroly/auditu. Plnenie infoľmačnej povinnosti Pľijímatel'a podl'a článku 4 ods' 8 pľvá veta

YZP (v ěasti týkajúcej sa povinného infoľmovania ozisteniach oprávnených osôb na výkon

kontroly/audĺtu, prĺpuán" iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom ľozsahu' pľiěom tam

uvedená informačná povinnosť Prijímatel'a ''ioz" 
ríľ podľa okolností konkľétneho prípadu

ěiastočnealeboúplnesptnenázaslanímspľávyvzmyslepľedchádzajúcejvety.

PrávoPoskytovateľaaleboosôbuvedenýchvodseku1tohtočlánkunavykonaniekontroly/auditu
Pľojektu nie je obmed zenéźiadnym ustanovením tejto Zĺn\uvy o poskytnutí NFP' Uvedené právo

Ii.l

9
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Poskytovatel'a alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuJe aj na vykonanie

"p*á"*": 
kontľoly/auditu tých istých skutočností' bez ohl'adu na druh vykonanej

řä"""'ĺ""aitu, pričom pľi vykonávaní kontľoly/auditu sú Poskytovatel' alebo osoby uvedené

;;-"ń l tohto článku viazané iba platnými pľávnymi pľedpismi a touto Zmluvou o poskytnutí

Ňřp, ni" však závermi predchádzajúcich kontľol/auditov. Povinnosť Pľijímatel'a vľátit'NFP alebo

1"Ĺo ĺort', aktáto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykol'vek počas

?,činnorti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom pľedchádzajúcej kontroly/auditu.

článok 13 Z^BEZPEČENIE PoHĽADÁVKY A PoISTENIB MAJETKU

l. Ak Poskytovatel' vo Yýzve alebo počas účinnosti Zmlwy o poskytnutí NFP uĺčí, źe Prijímatel'

bude povinný zabezpečiť budúcu pohl'adávku zo Zmhvy o poskytnutí NFP, Prijímatel' sa

zavazuje takéto zabezpeč'en\e poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených

voYýzve, v Pľávnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva

pľioľitne pľostľedníctvom využitia záIož'ného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím

pľostriedkom.

la Pľe zľiadenie a vznik záIoźného práva aprimerane aj pre iné zabezpečovacie pľostriedky

slúžiace pre zabezpečenie závdzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky

nasledovné podmienky:

a) zabezpećenie vznikne v písomnej forme na základe pľávneho úkonu, ktorý pľe vznik

konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá obchodný zźlkonník, občiansky zákonník

a|ebo pľíslušný právny predpis SR,

b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených V tomto odseku 1 zálohom môže

byt' bud' Majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty

vo vlastníctve Pľijímatel'a alebo tretej osoby,

c) k hnutel'ným alebo nehnutel'ným veciam, ktoré tvoľia záloh, musí byť vlastnícke právo úplne

majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, źe je známy vlastník, resp. všetci

spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktoľáje pľedmetom záiohu,
je ll1,

d) k zriadeniu zóĺ|oŹného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania

schváleného NFP,

e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako

(i) súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímatel' žiada vyplatiť na zlaklade

predloženej ŽoP alebo

(ii) sričet už vyplateného NFP, tej časti NFP, ktorti Prijímatel'źiada vyplatiť nazáklade
predloženej ŻoP, a zostatku pohl'adávky Financujúcej banky, ktorý nie je automaticky

znĺtovaný vyplácaním NFP alebo jeho časti o túto už vyplatenú sumu NFP v zmysle

pravidiel vyplývajúcich Zo zmluvných vzťahov medzi Poskytovatel'om

a Financujúcou bankou (tj. v pľípade iných úverov ako je pľekleňovací úver), ak

aspoň časť Celkových opľávnených výdavkov alebo aspoň časť Neopľávnených

výdavkov je financovaná pľostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou.

To znamená, źe v prípade postupného zľiaďovania záloźného práva,je jednou z podmienok
vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenĺa záloźného práva zabezpečujúceho aj túto ešte

nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŻoP Ptijímatel'a (vid' článok 5
ods. 5.2 písm. a) a e) zmluvy) v zmysle pľavidieluvedených v predchádzajúcej vete,

0 zálohom môžu byť:

výkon
ńkona

Żených

í NFP

cjektu,
lnania,
nnosti,

natel'a
ďs.7 .Ż

:u 140

rerušiť
ančnej

lds. Ż

lákone
inností

rditom

'auditu
áľoveň

ak nie
p1není

atieź
Lmente

'á veta
výkon
m tam
rípadu

'auditu
: právo
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I
(i)vecivovýlučnomvlastníctvePrijímateľa,pľávaaleboinémajetkovéhodnotypatrlace

výlučne Prijímateĺ'ovi' alebo

(ii)vecivspoluvlastníctvePrijímaÍe|,azapodmienky,źezźÄoźcombudeajdľuhý
spoluvlastníĺďostatníspoluvlastníci;tak,žemusíbyťdosiahnutýsúhlasväčšiny
sozľiadenímzáloŹnéhoprávaÍ|a,ercnpočítanýpodl'avel'kostipodielov
spoluvlastníkov veci' ktoľá je zálohom' alebo

(iii)vecivovlastníctvetretejosoby/osôbzapodmienky,žesozľiadenímzĺloźnéhopr6va
na zá|oh súhlasí vlastník ateuo ,poluvlastníci veci pľi dosiahnutí súhlasu podľa

predchádzajriceho bodu ii) alebo

(iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam

uvedených alebo

(v)inéPoskytovatel,omakceptovanéprávaalebomajetkovéhodnotyanalogicky
za splnenia poá,,'i"not (ii);ź(iv), ak nepatria výlučne Prijímatel'ovi,

g) ak sri zálohom hnutel'né veci, Pľijímateľ je povinný oznamovať Poskytovatel'ovi každú

Zmenu miesta, kde sa nachádzajĹldo troch Ĺalendárnych dní po vykonaní Zmeny a súěasne

je povinný do tľoch kalendárnych dní oznámiť Poskyiovatel'ovi ich súčasné miesto výskytu'

akotoPoskytovate|,poźiada,inaksapľedpokladážesanachádzajívmiesteRealizác\e
Projektu,

h) v pľípade, ak:

(ĐPrijímatel,mázabezpečenéfinancovanieProjektuz\nýchzdľojovakojeúveľ
poskytnutýFinancujúcouuontou,poskytovatel'musíbyťzá|oźnýmveritel'omprvým
v poradí (tj' ako pľednostný z6ĺloźný veritel'); alebo

(ii)Prijímatel"mázabezpećenéfinancovanieProjektuzűveruposkytnutéhoFinancujúcou
bankou(t.j.aspoňčasťCelkovýchopľ.ávnenýchvýdavkovaĺeboaspoňěasť
Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveľu poskytnutého

Financujricoubankou)aľrijímatel'poskytujeľovnakýzálohprePoskytovateľaajpľe
Financujúcu banku, pre zriadeni" u u"niĹ iarcĺneł'o práva Poskytovatel'a sa uplatnia

aj všetky nasledovné podmienky:

(1.)Financujúcabankamôžebyťuvedenáakozilloźnýveľitel'prvývporadí(t.i.ako
prednostnýzál'ož'nýu",it"g.VtakomprípadebudePoskytovateľakozáloźný
veritel, druhý v poradí. rĺĺun"uiĺ.u uunĹu si môže zriadiť zá.'oźné právo aj

v ďalšom poradí'

(Ż.)Prijímateľsazavdzuje,źenezaťaźízá|ohzt\adenímďalšiehozá|oźnéhopráva,
okľem zá|oźného práva Financujúcej banky v ďalšom poradí podl'a

predchádzajúcehobodu(1.).Poľušenietejtopovinnostisabudepovažovať
za podstatné porušenie zňuuv o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť

NFP alebo jeho ěasť v súlade s článkom Io vZP '

(3.) Zmhsvné stľany sa dohodli' žę:

(a)poľušeniezmluvyoúveľeuzavľetejmedziPľijímatel'omakoklientom
Financujúcej uanky a r'inancu.|ĺcoů bankou (ďalej len ako "Zm|uva

(b)

(c)

o úveľe") zo strany Pľijímateľa, alebo

odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere' alebo

akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere okrem riadneho ukončenia

splatením úveľu alebo dohodou, alebo
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(d) vyhlásenie pľedčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímatel'ovi

na základe Zmllvy o úveľe,

ktoľé:

(i.) má alebo môže mať za následok speňaženie zálohl v rámci

výkonu zőloźného pľáva alebo

(ii.) spôsobí neschopnosť Pľijímatel'a preĺlkázať zdľoje financovania

oprávnených výdavkov podl'a schválenej intenzity pomoci alebo

Neoprávnených výdavkov nevyhnutných na dosiahnutie ciel'a

Projektu na základe výzvy Poskytovatel'a,

predstavuje záľoveí nesplnenie podmienok pľe Riadnu Realizáciu aktivít
Projektu smerujúcu k dosiahnutiu ciel'a Projektu definovaného v článku

2.Ż zmllvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením

Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinný vľátiť NFP alebo jeho

časť v súlade s článkom 10 vZP.

(4.) Prijímatel' je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto

Zmlwy o poskytnutí NFP do l0 dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti

a v pľípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého dodatku

k Zmluve o poskytnutí NFP.

(_5.) Pľijímatel' týmto udel'uje Poskytovatel'ovi súhlas s poskytnutím akýchkol'vek

údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv

Uzavretých medzi Prijímatel'om a Poskytovatel'om v nadväznosti na Zmluvu
o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochľanu podl'a

osobitných pľedpisov, Financujúcej banke.

(6.) V prípade, ak Financujúca banka obdrźí výťaźok zpredaja zíiohl, bude sa
s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v $ 34 zálkonao pľíspevku z BŠIp.

ch) Podľobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záIotného práva alebo práva

z iného druhu zabezpečovacieho prostriedku budú dohodnuté v písomnej zmluve,

v nadväznosti naZrnluvu o poskytnutí NFP.
lb.Pľepľávne vzt'ahy vyplývajúce zozabezpečenia pohl'adávokzoZmlwy oposkytnutíNFPalebo
akýchkol'vek pohl'adávok súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP Blankozmenkou platia, pokial'z
povahy Blankozmenky alebo z ustanovení ZoYPBA nevyplýva niečo iné, všetky nasledovné
podmienky:

a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme nazák|ade Blankozmenky odovzdanej Prijímatel'om
Poskytovatel'ovi na zákIade a v zmysle podmienok súčasne uzatvoľenej ZoVPBA,

b) ZoVPBA, pokial'Poskytovatel' zo závaźných dôvodov neurčí inak, podpíše Pľijímatel' na
mieste uľčenom Poskytovatel'om, spľavidla v sídle Poskytovatel'a; to isté platí pľe podpísanie
(vystavenie) a odovzdanie Blankozmenky, pričom túto podpíšu na mieste uľčenom
Poskytovatel'om spolu s Prijímatel'om aj avalisti (zmenkoví ručitelia),

c) pokial'Poskytovatel' zo z1tvaźných dôvodov neurčí inak, zmenkovým ručením sú povinní sa
zaviazať všetci ělenovia štatutáľneho orgánu Prijímatel'a a všetci spoločníci Pľijímatel'a,

d) Prijímatel'v ľámci ZoVPBA vyhlási a potvrdí' źe nazabezpečenie splatnej pohl'adávky voči
Pľijímatel'ovi zo Zmlwy o poskytnutí NFP alebo pohlädávky so Zmluvou o poskytnutí NFP
súvisiacej, ktoľá vznikne do momentu uplatnenia vyplňovacieho pľáva podl'a ZoVPBA,
vystavil vedome neúplnú vlastnú blankozmenku s nasledovnými údajmi:

(i) označenie, Źeide o zmenku vyjadrené v texte listiny a vyjadrené vjazyku, v
ktoľom je listina spísaná;

(ii) bezpodmieneěný sl'ub zaplatiť uľčitú peňažnú sumu,
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(iii) údaj miesta' kde sa má platiť, ktorým je sídlo Poskytovatel'a,

(iv) nézov veľitel'a na ľad ktorého sa má platiť;

(v) miesto vystavenia zmenky a dátum jej vystavenia,

(vi) názovlnázvy (meno/mená) avalistu/avalistov (zmenkových ručitel'ov),

(vii) identifikačné údaje a podpis Prijímatel'a ako vystavitel'a,

(viii) doložka ,,bez protestu".

e) Prijímatel'v rámci ZoVPBA vyhlási, že na Blankozmenke vystavenej Prijímatel'om vedome
chýba nevyplnený údaj uľěujúci:

(i) zmenkovú Sumu'

(ii) menu, v ktoľej má byť zmenková suma zaplatená a

(iii) údaj splatnosti.

Đ Prijímatel' v rámci ZoVPBA odsúhlasí a potvľdí, že Poskytovatel' má právo vyplniť
BIankozmenku, ak Pľijímatel'ľiadne a včas nesplní akúkol'vek pohl'adávku voči Prijímatel'ovi
zoZm|uvy o poskytnutí NFP alebo pohl'adávky so Zmluvou o poskytnutí NFP súvisiacej alebo
čo i len jej časť. Po tom, čo sa tak stane, môže Poskytovatel' kedykol'vek vyplniť
Blankozmenku tak, že:

(i) ako zmenkovú sumu uvedie sumu' ktorá ku dňu uplatnenia vyphiovacieho
práva pľedstavuje celkovú výšku splatnej pohl'adávky, vľátane j"j

pľíslušenstva, tak aby bola uspokoj ená celá splatná pohl'adávka,

(ii) ako menu' v ktoľej má byť zmenková suma zaplatená, uvedie tú menu, v ktorej
je denominovaná suma urěená ad (i) a zároveř'l

(iii) ako dátum splatnosti uvedie akýkol'vek dátum neskorší ako deň vyplnenia
Blankozmenky a súčasne neskorší ako deň, v ktorý Pľijímatel'nesplnil splatnú

pohl'adávku resp. ktorúkol'vek jej časť'

g) Podľobnejšie pravidlá týkajúce sa Vystavenia, odovzdania a vyplnenia Blankozmenky budú
dohodnuté v ZoVPBA v nadväznosti naZm|ĺlvu o poskytnutí NFP.

h) Poskytovatel' je oprávnený určiť, že Pľijímatel'bude povinný zabezpeč,iť budúcu pohl'adávku
zoZmluvy o poskytnutí NFP popri Blankozmenke aj zriadením zárlożného práva.

Ż' Prijímatel' je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovol'uje (napľ. software,
licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochľanné znárnky a podobne)

a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:

a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,

b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečljűcimzáväzky Prijímatel'a podl'a Zmluvy
o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podl'a písm. a) tohto odseku, pričom tento
záväzok bude obsahom zmluvy o ztiadení záloźného práva,

c) zabezpeěiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je
zálohom zabezpećljűcim pohl'adávku Poskytovatel'a podl'a Zrĺiuvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) aź c) tohto odseku platia tieto pľavidlá:
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(i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného

Majetku nadobudnutého z NFP,

(ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pľe prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo

Stľaty; Poskytovatel' je opľávnený preskúmať poistenie majetku a sŕtčasne určiť d'alšie

podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizk, pre ktoľé sa

poistenie vyŽaduje,

(iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a pqčas obdobia Udľžatel'nosti Projektu,

(iv) Pľijímatel' je povinný ldržiavať uzavret(l a účinnú poistnú Zmluvu, plniť svoje záväzky z nej

vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne

a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak počas doby uvedenej v ods. 2 bod (iii) tohto

článku VZP dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Pľijímatel' povinný uzavrieť novú poistnú

zmluvu za podmienok určených Poskytovatel'om tak, aby sa poistná ochrana majetku

nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené

v tomto bode,

(v) Prijímatel' je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovatel'ovi vznik poistnej udalosti, rozsah

dôsledkov poistnej udalosti na Pľojekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných

aktivít Pľojektu alebo splniť podmienky Udržatel'nosti Pľojektu a súčasne vyjadľiť rozsah

súčinnosti, ktorú od Poskytovatel'a požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti

prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v pľospech

Poskytovatel'a,

(vi) V prípade, ak je zálohom majetok tľetej osoby, Prijímatel' je povinný zabezpećiť, aby tretia

osoba dodrŽiavala všetky povinnosti uložené Prijímatel'ovi v ods. Ż body (i) až (v) tohto

článku 13 vZP a Poskytovatel'ovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči

Pľijímatel'ovi, ak by poisteným bol Pľijímatel''

Prijímatel', ktoľý je záloźcom, je povinný oznámiť poisťovatel'ovi najneskôr do výplaty poistného

plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vzn|kzóloźného práva v zmysle

$ 15lmc ods. 2 občianskeho zákonníka. V prípade, ak Pľijímatel' nie je vlastníkom zálohu alebo

je spoluvlastníkom zéiohu, Pľijímatel' je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý j e záloźcom

alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podl'a prvej vety tohto odseku.

Porušenie povinností Pľijímatel'a uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto ělánku sa považuje

za podstatné poľušenie Zrullwy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho

časť v súlade s článkom 10 vZP.

Ak Pľijímatel'poruší svoje povinnosti zo Zmlwy o poskytnutí NFP tým, źe:

a) neposkytne Poskytovatel'ovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých

poskytnutie je Prijímatel'povinný v zmysle článku 4 ods' 2 až6, článku 7 ods. Ż, článkov l0
a ll YZP,

b) neposkytne Poskytovatel'ovi informácie v prípadoch' vktorých táto povinnosť vyplýva

Prijímateľov i zo Zmlwy o poskytnutí NFP podl'a článku 6 ods. 6.1 zmluvy, z článku 8 ods.

13 aź I9YZP, z článku 13 ods' la, písm. g)vZP a článku 13 ods. Ż,bodv)YZP, v rozsahu

a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovatel'om, ktoľá

nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podl'a ZmIuvy o poskytnutí NFP,
c) nepľedloží Poskytovatel'ovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto

povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písm. b)

tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmh:ĺe o poskytnutí NFP alebo uľčenej

Poskytovatel'om, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmlwy
o poskytnutí NFP,
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d) ktorejkol'vek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou' na ktoľú je Prijímatel'

povinný v zmysle článku 5 vZP,

Poskytovatel' je oprávnený up1atniť voči Prijímatel'ovi za porušenie jednotlivej povinnosti podl'a

písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur zakaźdý, aj začatý, deř"l

omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku ZmLuvy o poskytnutí NFP,

maximálne však do výšky NFP uvedenej v článku 3 ods. 3.l písm. c) zmluvy. Poskytovatel' je

oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podl'a pľedchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak

Zatakéto poľušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podl'a Zmluvy o poskytnutí NFP, ani

nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súěasne, ak Poskytovatel' Prijímatel'a vyzval

na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa vĺate zmluvná pokuta, a Prijímatel'

uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako

lehota pľe Bezodkladné plnenie podl'a Zmlrlvy o poskytnutí NFP. Pľávo Poskytovatel'a

na náhradu škody spôsobenú Pľijímatel'om nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímatel' zavdzlje uhradiť Poskytovatel'ovi, uvedie

Poskytovatel'v ŽoY.

'ĺ. odseky |, Ż a4 tohto článku sa neaplikujú, pokial' je Pľijímatel'om oľgán štátnej správy,

príspevková alebo rozpočtová oľganizácia oľgánu štátnej správy alebo právnická osoba sui

geneľis napojená rozpočtovými vzťahmi na ústredný orgán štátnej správy.

článok 14 oPRÁvNEľÉ vÝľłvry
1. oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré Sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Pľojektu

tak, ako je uvedený v článku Ż zmlwy a ktoré spĺliajú všetky nasledujúce podmienky:

a) vznikli počas Reali zácĺe hlavných aktivít Pľojektu (od Zač,atia realizácie hlavných aktivít

Pľojektu do Ukončeniarealizácie hlavných aktivít Projektu) nareal\zác\u Pľojektu (nutná

existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia

stanoveného voYýzve,najskôr 1. januárom Ż0l4 anajneskôľ do 31. decembraŻ0Ż3;

b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné

Aktivity, ktoľé sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Zač,atím

ĺea|izác\e hlavných aktivít Projektu, najskôľ od l'1.Ż0l4, alebopo Ukončení rea|izácie

hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia ręalizácie

hlavných aktivít Pľojektu alebo do podania záveľečnej žiadosti o platbu, podl'a toho, ktorá

skutočnosť nastane skôr;

c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Pľojektu pri ľešpektovaní postupov pri

zmenách Pľojektu vyplývajúcich zo Zmhlvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou

stránkou Projektu a pľispievajú k dosiahnutiu plánovaných ciel'ov Pľojektu a sú s nimi

v súlade;

d) 
'pĺĺo1ĺ 

podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Yýzvy alebo iného Právneho

dokumentu Poskytovateľa, ktoľým Sa uľčujú podmienky opľávnenosti výdavkov

a v závercch z kontroly Verejného obstaľávania bolo skonštatované, źe je moŽné výdavky

pľipustiť do financovania;

e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne ľealízovaná, a tieto výdavky boli uhradené

Dodávatel'ovi alebo Zamestnancovi Prijímatel'a (ak ide napr. o mzdové výdavky) pľed

pľedložením pľíslušnej Žiadosti oplatbu, najneskôr však do 31.IŻ.Ż0Ż3, azároveň boli

opľávnené výdavky, bez ohl'adu na ich charakter, premietnuté do ričtovníctva Prijímatel'a

v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmhve
o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávatel'ovi alebo zamestnancovi Prijímatel'a
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nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená

u elĺnLu 8 ods. 6 písm. 
'c) 

YZP alebo ak Sa táto podmienka nevyžaduje s ohl'adom na

konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného

ľiadenia;

0 boli vynaložené v srilade So Zmluvou o poskytnutí NFP, pľávnymi predpismi SR

aprávnymi aktmi EÚ, vrźúane pľavidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podl'a článku 107

Zmlruvy o fungovaní EU;

g) sú v súlade s princípmi hospodáľnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;

h) sú identifikovatel'né, preukázatel'né a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoľé sú ľiadne

evidované u Pľijímatel'a v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný

faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty' ktoľé sú

riadne evidované v účtovníctve Prijímateĺ'a v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou

o poskytnutí NFP; pľeukázanie výdavkov faktúľami alebo účtovnými dokladmi ľovnocennej

pÄuu"nej hodnoĘ sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom

vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Pľijímateľom

a ich uhrad"nĺ" *uri byť doložené najneskôr pred ich pľed1ožením Poskytovatel'ovi;

podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak tźúo skutočnosť vyplýva zo Systému

finančného riadenia s ohľadom na konkľétny systém financovania; pľe účely úhľady

Preddavkovej platby, sa za účtovný dok|ad považuje aj doklad, na zálk|ade ktoľého je

uhr ádzanáPľeddavková platb a Zo Strany Pľij ímate ľa Dodávate l'ovi ;

i) navzájom sa časovo a Vecne nepľekľývajú a neprekľývajú sa aj s inými pľostriedkami

zverejnýchzdrojov; sú dodržané pľavidlá kľížového financovania uvedené v kapitole 3'5'3

Systému riadenia nŠrF 1rrĺzové financovanie) ;

j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktoľého boli výdavky vynaložené' musí byť

zakúpený od tľetích št án rutľhových podmienok nazák|ade výsledkov Vo bez toho, aby

nadobridatel'vykonával kontrolu nad pľedávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES)

ě' I39]ŻOO4 zŻO.I.ŻOo4 okontľole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES

ofíziách) alebo naopak; obstaľávanie služieb, tovaľov astavebných prác musí byť

vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP ĺr'^jT1".|*ku 3 VZP)'

Pľávnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a pľávnymi aktmi EÚ upravujúcimi

oblasť verejného obstaľávania alebo iad1rvania zálkazky in-house alebo pravidiel

vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovaľov a stavebnýcl' p'a" nespadajúcich pod režim

zźtkona o verejnom obstarávaní, vźdy za Ceny, ktoré spĺĺajú kĺitérium hospodáľnosti'

úěelnosti, účinnosti a efektívnosti vypiývajú ce zYýzvy, z článku 30 Naľiadenia966lŻ0IŻ a

z Š 19 zákonao rozpočtových pravidlách;

k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosial' polźívaný a Pľijímatel' s ním

v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval'

Výdavky Prijímatel'a deklaľované v ŽoP sú zaoknihlené na dve desatinné miesta (1 euľocent)'

Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podl'a ods. 1 tohto článku vZP' takéto

Neopľávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŻoP ao takto

vyěíslené Neoprávnené výdavky bude poníž"ná ,u*u požadovaná na pľeplatenie v rámci

päaun"j Żop, auvo zvyšnej ěasti bude ZoP schváiená. Ak nesplnenie podmienok opľávnenosti

výdavkov podl'a ods"Ĺu i tohto článku zistí osoba opľávnená na výkon kontroly a auditu

uvedená v ělánku 12 ods. I vZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť

zodpovedajúcu takto vyěísleným Neoprávnenym vyaavkom v súlade s ělánkom 10 VZP pri

ľešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej ,u no príspevok v plnej výške, bez ohľadu
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na Skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako oprávnené výdavky alebo
Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pľavidlo týkajúce sa opakovanej kontľoly/auditu
uvedené v ělánku 12 ods. 9 vZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z opľávnených
výdavkov/Schválených opľávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

článok 15 Účľv PRIJÍMATEĽA - osoBITNÉ UsTANovENIA
1. Úĺty stĺtnej pľíspevkovej oľganĺzácĺe

Poskytovatel' zabezpečí poskytnutie NFP Prijímatel'ovi bezhotovostne na účet vedený v EUR
(d'alej len ,,účet Pľijímatel'a";. Číslo účtu Pľijímatel'a je uvedené v Prflohe ě.2 zmluvy (Pľedmet
podpoľy NFP).

Ż' Úĺty inycľ' subjektov veľejnej spľávy s výnimkou VÚC, obcí a ľozpočtových alebo
pľíspevkových oľganizácĺí v zľiad'ovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovatel' zabezpečí poskytnutie NFP Pľijímatelbvi bezhotovostne na ním uľčený účet
vedený v EUR (d'alej len ,,účet Prijímatel'a"). Číslo riětu Prijímatel'a je uvedené v Prílohe č. 2
zmluvy (Pľedmet podpory NFP).

3. Útty vÚc
Poskytovatel' zabezpečí poskytnutie NFP Prijímatelbvi bezhotovostne na ním určený ričet
vedený v EUR (d'alej len ,,účet Prijímatel'a";. Číslo účtu Prijímatel'a je uvedené v Prílohe č. 2
zmluvy (Predmet podpoľy NFP).

4' Účty obce

Poskytovate|' zabezpečí poskytnutie NFP Prijímatelbvi bezhotovostne na ním uľčený účet
vedený v EUR (d'alej len ,,účet Prijímatel'a"). Prijímatel' realizuje úhľadu Schválených
opľávnených výdavkov z účtu Prijímatel'a, a to prostredníctvom svojho ľozpočtu. Číslo úětu
Prij ímatel'a je uvedené v Prílohe č,. Ż zmluvy (Predmet podpoľy NFP).

5. Účty ro"počtovej oľganizácĺe vÚC, ľesp. obce

Poskytovatel' zabezpeěí poskytnutie NFP Prijímatel'ovi bezhotovostne na ním určený
mimorozpoětový účet (d'alej len ,,mimorozpočtový účet"), ktorý je vedený v EUR. Pred
použitím týchto prostriedkov je ich Pľijímatel' povinný previesť do ľozpočtu svojho
zriad'ovatel'a, ato do piatich dní od pripísania týchto pľostľiedkov na mimorozpočtový účet.
Zriad'ovatel'následne prevedie pľostľiedky NFP na Prijímatel'om určený účet (d'alej len ,,účet
Pľijímatel'a"), z ktoľého Prijímatel' ľealizuje úhradu Schválených opľávnených výdavkov, a to
prostredníctvom svojho rozpoětu. Číslo mimoľozpočtového úětu je uvedené v Prflohe č. 2
zmluvy (Predmet podpory NFP). Číslo účtu Prijímatel'a je uvedené v Prílohe č,. Ż zrriuvy
(Predmet podpory NFP). V prípade, ak zriad'ovatel'nepľevedie NFP na ľozpočtový výdavkový
úěet Prijímatel'a, avýdavky potľebné na financovanie určených účelov sú zabezpeč,ené
v rozpočte Pľijímatel'a, zriad'ovatel' dá pokyn Prijímatel'ovi na pľeklasifikovanie výdavkov
(realizované úhrady opľávnených výdavkov ziných úětov otvoľených pľijímatel'om) vľámci
svojho výkazníctva na výdavky narea|izáciu pľostriedkov NFP.

6. Účty príspevkovej oľganizácie vÚC, ľesp. obce

a) ak príspevková oľganizácia nepožaduje príspevok na Realizáciu aktĺvít Projektu
od zľiaďovatel'a

Poskytovate|' zabezpeěí poskytnutie NFP Prijímatel'ovi bezhotovostne na ním určený
účet (d'alej len ,,účet Prijímatel'a") vedený v EUR. Pľijímatel' realizuje úhradu
Schválených oprávnených výdavkov z úětu Prijímatel'a, a to pľostredníctvom svojho
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rozpočtu. Číslo účtu Pľijímatel'a je uvedené v Prílohe č. Ż zmluvy (Pľedmet podpoľy

NFP).

b) ak príspevková oľganízácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít Pľojektu

od zľiadoovatel'a

Poskytovatel' zabezpečí poskytnutie NFP Prijímatel'ovi bezhotovostne na ním určený

účet (d'alej len ,,účet Prijímatel'a")' ktoľý je vedený v EUR. Pľed použitím týchto

prostriedkov je ich Pľijímatel' povinný previesť do rozpočtu svojho zriad'ovatel'a, a to

do piatich dní od pľipísania týchto pľostriedkov. Zriad'ovateľ následne pľevedie

prostľiedky NFP na Prijímatel'om uľěený űćet, zktorého Prijímateľ realizuje úhradu

Schválených opľávnených výdavkov, a to pľostľedníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu

Prijímatel'a je uvedené v Pľílohe é. Ż zĺ'nluvy (Predmet podpoľy NFP).

.7. Účty subjektov zo súkľomného sektora vľátane mimovládnych oľganizácií

Poskytovate11' zabezpeěí poskytnutie NFP Prijímatel'ovi bezhotovostne na Pľijímatel'om

stanovený účet vedený v EUR (d'alej len ,,účet Prijímatel'a";' Číslo účtu Pľijímatel'a je uvedené

v Pľílohe č,.2 zmLuvy (Predmet podpoľy NFP).

Článok 16 Účľv PRIJÍMATEĽA - sPoLočNÉ usľaľovENIA
l. Prijímatel' je povinný udržiavať účet Prijímateĺ'a otvorený a nesmie ho zľušiť až do finančného

ukoněenia Pľojektu. V prípade otvorenia ričtu pre príjem NFP v komerěnej banke v zahranióí,

Pľijímatel' zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s ľealizáciou platieb na a z Íohto

úětu.

účet
lných
l účtu

ľčený
Pred

vojho
účet.

,,účet

', ato
:c.Ż
nluvy
,kový

3Cene

rvkov
rámci

Ż Ak má Pľijímatel' poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímatel'a je mozná

aŽ po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podl'a

predchádzajúcej vety musí Prijímatel'doručiť Poskytovatel'ovi do dňa vykonania zmeny účtu

Prijímatel'a.

V pľípade využitia Systému ľefundácie môže Pľijímatel' realizovať úhrady Schválených

oprávnených výdavkov aj ziných účtov otvorených Pľijímatel'om pri dodržaní podmienok

existencie úětu Prijímatel'a urěeného na príjem NFP. Pľijímatel' je povinný bezodkladne oznámiť

Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.

V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímatel'a

pľíjmom Pľijímatel'a.

Ak je NFP poskytnutý Systémom pľedfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté

pľostriedky sú úročené, Prijímatel' je povinný otvoriť si ako účet Prijímatel'a osobitný űč,et

na Pľojekt. Prijímatel' je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa ělánku 10 týchto VZP.

V prípade otvoľenia osobitného úětu podl'a predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP

systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímatel'a na Realizáciu

aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. vtakomto pľípade je Pľijímatel'

povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávatel'ovi Projektu vložiť vlastné zdroje

Prijímatel'a na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovatel'ovi výpis z osobitného

účtu ako potvľdenie o prevode vlastných zdrojov. V pľípade, ak vlastné zdroje Prijímatel'a

neprechádzajú cez tento osobitný účet, Pľijímatel' je povinný ku každému uhradenému výdavku

doložiť Poskytovatel'ovi výpis ziného účtu otvoreného Prijímatel'om oúhrade vlastných

zdrojov Pľijímatel'a.

3

4.

5

6.

iektu

rceny
hradu

vojho

),262

l-

Stľana 53 z62



1 V pľípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímatel' realizovať špecifické typy

výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímatel'om. Tieto výdavky nesmú byť hradené

z osobitného účtu zriadeného na realĺzáciu iných programov zahľaničnej pomoci (napľ.

projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodáľskeho pľiestoru, Nórskeho finančného

mechanizmu alebo iných pľojektov financovaných zo štľuktuľálnych fondov, Kohézneho fondu

a Euľópskeho námorného a ľybárskeho fondu). Prijímatel' po pripísaní zálohovej platby

prevádzapľostľiedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jednýmz nasledovných spôsobov:

- z űětll Pľijímatel'a prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvoľený

Pľijímatel'om a následne realizuje platbu Dodávatel'ovi. Pľijímatel'je povinný pľedložiť

Poskytovatel'ovi výpis ziného účtu otvoreného Prijímatel'om potvrdzujúci úhľadu

výdavku Dodávatel'ovi a výpis z úětu Pľijímatel'a potvľdzujúci použitie prostriedkov

z poskytnutej zálohovej platby;

- minimálne raz mesačne prevedie Pľijímatel'pľostľiedky z osobitného účtu na iný účet

otvoľený Prijímatel'om, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov'

Pľijímatel'prevedie Sumu Vo výške Schválených opľávnených výdavkov vzniknutých

počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pľacovných dní

od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímatel' je povinný oznámiť Poskytovatel'ovi identifikáciu iného účtu otvoľeného

Pľijímatel'om, z ktorého ľealizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov

výdavkov uvedie Poskytovatel'v Pľíručke pre źĺadatel'a o NFP, resp. Príručke pľe Prijímatel'a.

opľávnený výdavok za podmienok definovaných v pľedchádzajűcom odseku vzniká prevodom

príslušnej časti NFP z (lćtu Pľijímatel'a na iný účet otvoľený Prijímatel'om, definovaný

v predchádzajúcom odseku a pľevodom týchto prostriedkov Dodávatel'ovi alebo úhľadou

špecifického typu výdavku.

Ak sa Projekt ľealizuje pľostľedníctvom subjektu v zľiad'ovatel'skej pôsobnosti Prijímatel'a,

úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z(lćtov tohto subjektu pri

dodržaní podmienky existencie účtu Pľijímatel'a určeného na pľíjem NFP. Zároveň subjekt

v zľiad'ovatel'skej pôsobnosti Prijímatel'a je povinný rcalizovať Schválené oprávnené výdavky

prostľedníctvom ľozpočtu. Prijímatel' je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovatel'ovi

identifikáciu účtov, z ktoľých realizuje úhľadu Schválených oprávnených výdavkov

za podmienky dodľžania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a riroky.

článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCoVANIA

l. Systémom pľedfinancovania sa NFP, resp. jeho ěasť (d'alej aj ,,platba") poskytuje na oprávnené

výdavky Projektu na zílklade Pľijímatel'om pľedložených neuhradených účtovných dokladov

Dodávatel'ov Projektu.

Ż. Poskytovatel' zabezpeěí poskytnutie platby výlučne na základe Żiadosti o platbu (poskytnutie

predfinancovania), pľedloženej Pľijímatel'om v EUR. Žiadosť o platbu (poskytnutie

pľedfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Pľojektu. Prijímatel'v rámci foľmulára Žiadosti

o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie náľokovanú sumu finančných prostriedkov podl'a

skupiny výdavkov uvedenej v pľílohe č,. Ż zmlwy (Predmet Podpory NFP).

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie pľedfinancovania) pľedkladá Prijímatel'aj neuhradené

účtovné doklady (minimálne jeden ľovnopis faktúry, prípadne ľovnopis dokladu rovnocennej

dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpoľnú dokumentáciu) Dodávatel'ov, a to v lehote splatnosti

8

9

t
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týchto úětovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva P.ĺijímatel'' Ak sli

,íĺu.ľoo výdavkov Prijímatel'a aj hotovostné úhľady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu

(poskytnutie predfinancovania) apredloźí knim príslušné úětovné doklady, ktoré potvrdzujú

hotovostnú úhľadu (napľ. pokladničný blok).

4' Pľijímatel' je povinný uhľadiť Dodávateľom úětovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít

Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dnQ od pripísania pľíslušnej platby na úěet Prijímateľa.

5. Po poskytnutí kaźdej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku

zűótovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostľiedkov na účet Prijímatel'a.

6. Prijímatel' platbu zúčtuje predložením Poskytovatel'ovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie

pľedfinancovania), ktorú pľedkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcom príjem NFP ako aj

doklady potvrdzujúce skutoěnú úhľadu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúětovanie

predfinancovania) _ výpis z úětu alebo prehlásenia banky o úhrade; tieto doklady nieje potrebné

predkladať pľi výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby,

jednotkových cien alebo paušálnej Sumy' V ľámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie

predfinancovania) Prijímatel'uvedie aj výdavky viažuce sa na pľípadné hotovostné úhľady, ktoré

boli zahrnuté doŻiadosti oplatbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady

potvrdzujúce hotovostnú úhľadu' K jednej Żiadostio platbu (poskytnutie pľedfinancovania) môže

Pľijímateľ pľedložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania).

Nezúětovaný rczdiel predfinancovania je Pľijímatel'povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dnQ

od uplynutia lehoty na zúćtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Zazúčtovanie

poskytnutého predfinancovania sa považuje Ą vrátenie celej Sumy poskytnutého

pľedfinancovania, ľesp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

7. Za deřl zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu

(zúčtovanie pľedfinancovania) Prijímatelbm cez verejnú ěasť ITMS2O14+ a zároveń odoslanie

písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie pľedfinancovania) Poskytovatel'ovi alebo jej

osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa odoslan\a Żiadosti o platbu

(zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2O14+. V pľípade neodoslania písomnej

vetzie podl'a predchádzajúcej vety (alebo nedoľučenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania

Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2O14+, je Poskytovatel'

oprávnený predmetnú Żiadosť o platbu (zúčtovanie pľedfinancovania) v poľtáli ITMS zamietnuť.

8. Pľijímatel' je povinný vo všetkých pľedkladaných Žiadostiach oplatbu uvádzať výlučne

nárokované finančné pľostriedky / deklarované výdavky, ktoľé zodpovedajú podmienkam

uvedeným v ělánku 14 vZP. Prijímatel' zodpovedá za pravosť, spľávnosť a kompletnosť údajov

uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na zák|ade nepľavých alebo nesprávnych údajov

uvedených v akejkol'vek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímatel'
je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto

skutočnosti dozvie, vráĺiť: ak sa o skutoěnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby

nazákladenesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovatel', postupuje podľa ělánku 10

VZP.

g. Poskytovatel' je povinný vykonať kontľolu Žiadosti o platbu (poskytnutie pľedfinancovania),

vráĺtaneŻiadosti oplatbu (zúčtovanie predfinancovania) podl'a Š 7 a $ 8 zálkona o finančnej

kontľole a audite a élánku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu spľávnosti

nárokovaných finančných prostriedkov / deklaľovaných výdavkov a ostatných skutoěností

uvedených v danej Żiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým náľokovaným finaněným

prostriedkom / deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu

irijímatel'a pred ich uhľadením / zűětovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej
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ry
Žiadostio platbu, vyzvePrijímatel'a, aby ju doplnil alebo zmenil a uľčí mu na to primeranú lehotu
(zavýzvl na doplnenie alebo Zmenu je možné povaźovať aj doľuěenie návrhu 8iastkovej správy
z kontroly/návľhu správy z kontľoly). Ak Poskytovatel'písomne oznámil Pľijímatel'ovi prerušenie
plynutia lehoty a dôvody tohto pľerušenia, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v taktom
pľípade v súlade s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovatel,považuje
zapotrebné,vsúladesčlánkomlŻvZPa$9zákonaofinaněnejkontroleaauditevykonáokľem
administratívnej finančnej kontľoly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovatel' je oprávnený
uľčiť, Že časť náľokovaných finančných prostriedkov v Žiadosti o platbu (poskytnutie
pľedfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektoľých skutočností
na mieste, pľíp. to určí Poskytovatel' z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej
kontroly. Ak Poskytovatel'vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula
od doruěenia písomnej formy Žiadostio platbu (poskytnutie pľedfinancovania), z ktoľej bola časť
výdavkov vyčlenená do pľedmetu samostatnej kontľoly sa zapoěítava do lehoty stanovenej
na kontľolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

10' Po vykonaní kontroly podl'a predchádzajúceho odseku Poskytovatel' Žiadost, o platbu
(poskytnutie pľedfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie pľedfinancovania) schváli
v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov
na Samostatnú kontľolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímatelbvi
vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto
Žiadost'oplatbu úplnú a správnu, ato aź v momente schválenia súhrnnej Żiadostio platbu
Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany
Poskytovatel'a a Ceĺifikaěného orgánu.

11' Poskytovatel'po uhradení Prijímatel'ovi maximálne 95 vo NFP na Pľojekt systémom
predfinanco vania zabezpeěí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 7o NFP Systémom refundácie
na zá,klade Žiadosti o platbu (s príznakom závereč,ná). Spolu s touto Žia;o.,Ĺ" 

" 
pl"uu predloží

Prijímatel'aj úětovné doklady avýpis zűětu (ľesp' prehlásenie banky oúhradi potvrdzujúci
skutočnú úhľadu výdavkov deklaľovaných v Žiadosti o platbu, ako aj ľelevantnú podpoľnú
dokumentáciu. Ak Prijímatel'pri Realizácii aktivít Pľojektu nedosiahne 95 7o NFP, Pľojekt môže
byt' ukoněený aj Žiadostbu o platbu (zúčtovanie predfinancovania). o tejto skutočnosti je
Pľijímatel' povinný bezodkladne infoľmovat' Poskytovatel'a.

l2' Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto ólánkuYZP sa použijú rovnako aj na úpľavu práv apovinností
Zmlwných strán pri administráci í Żiadosti o platbu (s pľíznakom závereč,ná) podlä
predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

článok 17b PLATBY sYsTÉMo M Z^LoHovÝCH PLATIEB
l' Poskytovatel' zabezpeč,í poskytnutie NFP, ľesp' jeho časti (d'alej aj ,,platba..) systémom

zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohověj platuy) Žiad'osť o platbu
(poskytnutie zálohovej platby) predkladá Pľijímatel' v EUR.

Ż' Prijímatel' po Zaěatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovatelbvi Žiadosť o platbu
(poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 vo zľelevantnej časti ľozpočtu Projektu
zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Pľojektu z pľostriedkov zodpovedá;ĺ.ĺ.ľ' podielu
prostľiedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovánie.

3' Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

maximálna výška
poskytnutej zálohovej

platby

cęlková suma NFP
x x120,4

celkový počet mesiac ov ręalizácię
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Prijímatel' je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zűćtovávať na foľmulári

Żĺáaost oplatbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pľipísania

ptatby na riěte Pľijímateľa je Pľijímateľ povinný z(lětovať loo vo kaŽdej poskytnutej zálohovej

platbY.

Spo1u so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Pľijímateľ ai účtovné

aänuay a výpis zűéta (ľesp. prehlásenie banky o úhľade) preukazujúci úhradu výdavkov

á"rau'áuu"y"Ĺ v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a ľelevantnú podpoľnú

dokumentáciu.

Za splnenie povinnosti Pľijímatel'a zűětovať IOO 7o do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej platby

sa považuje:

_ odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú ěasť

ITMS2o14+Poskytovatel'ovi najneskôľ v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov

a súěasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúětovanie zálohovej platby)

Poskytovatel'ovi alebo osobné doľuěenie písomnej Żiadostio platbu (zučtovanie zálohovej

platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Ziadosti o platbu

(zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú-časť ITMSZo14+. V pľípade neodoslania' ľesp'

osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúětovanie záIohovej platby)

Zo Stľany Prijímatel'a najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Żiadost\ o platbu (zúčtovanie

zálohovej platby) cez verejnú ěasť ITMS2O14+, je Poskytovatel' oprávnený pľedmetnú

Żiadosť o platbu (zúětovanie zálohovej platby) zamietnuť'

- vľátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp' nezúčtovaného

rozdielu do výšky IOO vo z poskytnutej zálohovej platby'

Zá|ohovíl platbu je možné zűětovať pľedložením viacerých Żiadostí o platbu (zúčtovanie

zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať IOO 7o poskytnutej zálohovej platby Sa vzťahuje osobitne

ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom kaŹdúpredkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie

zálohovej platby) 1" iot."une piĺ*aiľ k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe'

Prijímatel, je opľávnen ý poźiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti

o platbu (zúčtovanie záláhovej platby). Poskytovateil' zabezpečí poskytnutie platby na základe

Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platĹy) až po schválení predloženej Žiadosti o p1atbu

(zúětovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom'

Ak predchá dzajíca zá|ohoválplatba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímatel'

môže požiadať o ďalšiu zźiohovĹtplatbu vo výške súětu Ceľtifikačným orgánom schválenej výšky

NFP a sumy ľovnajúcej sa ľozdielu maximálnej výšky zálohovej platby aprcdchádzajűcej

poskytnutej zálohovej pĺatuy' Súčet týchto prostľiedkov, a teda výška možnej zálohovej platby'

je maximáln e 40 vo relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajú cim lŻ mesiacom Realizácie

aktivít Projektu.

Ak Prijímateľ nezúčtuje 1OO ?oposkytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov od odo dňa pripísania

platby na účet Prijímatel'a, je povinný najneskôľ do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vľátiť sumu

nezúčtovaného ľozdielu na účet urěený Poskytovateľom. Ak Pľijímatel'vie vopľed o skutoěnosti'

že lehotu na zúčtovanie nedodľží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovatel'a'

. Ak Poskytovatel' v pľedloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikuje

Neoprávnené výdavĹy, ěím by došlo k nełúčtovaniu 100 7o poskytnutej zálohovej platby'

Prijímatel' je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podl'a odseku 9 tohto

ělánku VZP predloźen1m ďalšej Žiadosti o platbu (zričtovanie zálohovej platby) s výdavkami

minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Ak Pľijímatel'nepredloží takúto

J"J"*.ĺ Żiáaorť, resp. Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), pľípadne
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k identifikovaniu Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesaěnej lehoty,

Prijímatel' je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúětovaného

ľozdielu na účet urěený Poskytovatel'om. V takom prípade sa o túto ěiastku neznižuje výška NFP'
ktorý má Poskytovatel'poskytnúť Pľijímateľovi. Ak Prijímatel'vie vopred o skutočnosti, že lehotu

na zúětovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovatel'a.

1 1. Ät ľrijĺmatel' nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podl'a odsekov 9 a 10 tohto článku VZP,
Poskytovatel' postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti v srilade

s článkom 10vZP.

D. Pľijímatel' je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výluěne výdavky,

ktoľé zodpovedajri podmienkam uvedeným v článku 14vZP. Prijímatel'zodpovedá zapravosť,
správnosť a kompletnosť ridajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo

nespľávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímatel' je povinný takto

vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoěnosti dozvedel,

wátiť ak sa o skutoěnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby nazáklade nesprávnych

alebo nepravých údajov dozvie Poskytovatel', postupuje podl'a článku I0vZP.

13. Poskytovatel' je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj

Žiadosti oplatbu (zúčtovanie zálohovej platby) podl'a $ 7 a $ 8 zákona o finančnej kontrole

a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu spľávnosti nárokovaných

finaněných prostriedkov / deklaľovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej

Żiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým náľokovaným finaněným prostľiedkom / deklarovaným
výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímatel'a pred ich uhradením

/ zíětovaním. Ak Poskytovatel'zistí nedostatky pľedloženej Žiadosti o platbu, Yyzve Prijímatel'a,

aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeľanú lehotu (zavýzvu na doplnenie alebo zmenu
je možné povaźovať aj doručenie návľhu ěiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly).

Ak Poskytovatel'písomne oznámil Prijímatel'ovi pľerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie
Żiadosti o platbuje v taktom pľípade v súlade s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená.

Ak to Poskytovatel' považuje za potľebné, v súlade s článkom IŻ yZP a $ 9 zákona o finaněnej

kontrole a audite vykoná okĺem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu
na mieste' Poskytovatel'je oprávnený urěiť, že časť deklarovaných výdavkov v Žiadosti o platbu

(zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie ĺ zmenu / overenie niektorých
skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovatel' z iného dôvodu, bude vyělenená do predmetu

samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyělení časť výdavkov na samostatnú kontľolu, lehota,

ktorá uplynula od doručenia písomnej foľmy Żiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby),

z ktorej bola ěasť výdavkov vyělenená do predmetu samostatnej kontroly sa zapoěítava do lehoty

stanovenej na kontľolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou foľmou.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovate|' Žiadosť o platbu

(poskytnutie zálohovej platby) ako aj Żiadosť o platbu (zúětovanie zálohovej platby) schváli
v plnej výške, schváli v zníźenej výške, zamietne alebo vyělení ěasť deklarovaných výdavkov
na Samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finaněného riadenia. Prijímateľovi
vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúětovanie zálohovej platby) iba ak podá túto

Żiadosť o platbu úplnú a spľávnu, a to aź V momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu

Certifikaěným orgánom a len v ľozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany

Poskytovatel'a a Ceľtifikačného oľgánu.

15. Poskytovatel'po uhradení Prijímatel'ovi maximálne 95 7o NFP na Pľojekt systémom zálohovýcÍl
platieb zabezpeěíposkytnutie zostávajúcich minimálne 5 7o NFP systémomľefundácie nazáklade
Žiadosti o platbu (s príznakom závereč,ná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu pľedloŽí Prijímatel'
aj ričtovné doklady a výpis z(lětu (resp. pľehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhľadu

výdavkov deklarovaných v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak
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Pľijímatel'pľi Realizácii aktivít Pľojektu nedosiahne 95 7o NFP, Projekt môže byť ukončený aj

Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby)'

|6. Ustanovenia odsekov 12 aź 15 tohto článku YZP sa použijú ľovnako aj na úpravu práv

a povinností Zmluvných stľán pri administrácií Žiadosti o platbu (s príznakom závereéná) podl'a

pľedchádzajúceho odseku tohto článku VZP'

článok 17c PLATBY sYsTÉMoM REFUNDÁcIE

1. Poskytovate|' zabezpeč,í poskytovanie NFP, ľesp. jeho časti (ďalej aj ,,platba") systémom

ľefundácie, priěom Piijímatel' je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom z vlastných zdrojov a tie

mu budú pľi jednot1ivých platbách ľefundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným

výdavkom.

Ż. Poskytovateľ zabezpećí poskytnutie platby systémom refundácie výluěne na základe Žiadosti

o platbu predloženej Pľijímateľom v EUR'

3. Pľijímatel' je povinný spolu so Žiadosťou oplatbu pľedložiť aj účtovné doklady avýpis zúčtu

(ľesp. pľehlásenie banky o úhrade) pľeukaĄúci úhľadu výdavkov deklaľovaných v Žiadosti

o platbu a prípadne aj ľelevantnú podpornú dokumentáciu'

4. Pľijímatel' je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu lvádzať výluěne

deklaľované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článkl 14 vZP' Prijímatel'

zodpovedá za p.avásť, spľávnosť u tá*pl"tnosť údajov uvedenýc.h v Žiadosti o platbu' Ak

nazálklade nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených vŽiadosti oplatbu dôjde k

vyplateniu platby, 
'Prijímatel' 

je povinný takto vyplatené pľostriedky bezodkladne, od kedy sa

o tejto skutoěnosti dozvede1, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na zátk|ade

nespľávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovatel', postupuje podl'a článku 10 vZP '

5. Poskytovateľje povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa š 7 aź $ 8 zákona o finančnej

kontľole a ělánku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontľolu spľávnosti deklaľovaných

výdavkov a ostatných skutoěností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým

deklarovaným výdavkom a ostatných skutoěností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímatel'a pľed

ich uhľaden ímlzilětovaním. Ak Poskytovatel' zistí nedostatky pľedloženej Żiadosti o platbu,

vyzve Prijímatel'a, aby ju doplnil alebo zmenil auľěí mu na to primeranú lehotu (za výzvu

na doplnenie alebo Zmenu je možné považovať aj doľuěenie návľhu čiastkovej správy

z kontroly/návľhu správy z kontroly). Ak Poskytovatel'písomne oznámil Pľijímateľovi prerušenie

ajeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbuje v taktom pľípade v súlade s ělánkom 132

všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovatel'považuje zapoftebné, v súlade s článkom

|Ż vZP a $ 9 zákona o finaněnej kontrole a audite vykoná okľem administratívnej finaněnej

kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľje oprávnený určiť, že ěasť deklarovaných

výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie l zmenu/ oveľenie niektorých skutočností na mieste, príp'

to urěí Poskytovatel' z iného dôvodu, bude vyělenená do predmetu samostatnej kontľoly' Ak

Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doľuěenia

písomnej ĺor.ny Žiadosti o platbu, z ktoľej bola ěasť výdavkov vyělenená do pľedmetu

samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú

administratívnou foľmou.

6. Po vykonaní kontroly Poskytovatel' Żiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníźenej

výške, zamietne, alebo vyělení ěasť deklarovaných výdavkov na Samostatnú kontľolu' a to

v 1ehotách urěených Systémom finančného riadenia. Pľijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie

p1atby iba ak podá riplnú a správnu Żiadosť o platbu, a to aź v momente schválenia slihrnnej

Łiuaá.ti o platĹu certiľikaenym orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov

zo strany Pľijímatel'a a Certifikaěného orgánu'
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článok 18 sPoLočNÉ UsTANovENIA PRE vŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA
A PRIJÍMATBĽoV
l. Deli pľipísania platby na účet Pľijímatel'a sa považuje za deń čerpania NFP, resp. jeho časti.

2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoľé Prijímatel'

pľedkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú ľovnopisy originálov alebo ich kópie označené

podpisom štatutáľneho orgánu Prijímatel'a; ak štatutáľny orgán Pľijímatel'a splnomocní

na podpisovanie inú osobu, je potľebné k predmetnej Žiadosti o platbu pľiložiť aj toto

splnomocnenie.

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovat'. Zvolený Systém

financovania, resp. ich kombinácia vyplýva ztýchto VZP. Nie je možné kombinovať všetky tľi

systémy financovania.

4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v ľámci jedného Projektu sa na určenie práv

a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia článkom 1''la až l7c YZP pre dané

systémy financovania a daného Prijímatel'a vo vzájomnej kombinácii.

5. Ak dôjde ku kombinácií dvoch systémov financovania v rámci jedného Pľojektu, jednotlivé

Žiadosti o platbu môže Prijímatel'predkladať len na jeden z uvedených systémov, Ízn. źe napr.

výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímatel' kombinovať spolu

s výdavkami uplatliovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade

Prijímatel' pľedkladá Samostatne Žiadosť o platbu (zúětovanie zálohovej platby) a Samostatne

Žiadosť o platbu (priebežná platba - ľefundácia). Nie je možné kombinovať systém

predfinancovania so systémom zálohových platieb. Pri kombinácii dvoch systémov financovania

sa predkladá Żiadosť o platbu (s príznakom zá,vereč,nát) len za jeden z vylžitých systémov.

6' Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neopľávnené na financovanie nad rámec finančnej medzeľy, je

tieto Prijímatel' povinný uhĺádzať Dodávatel'om pomerne zkażdého účtovného dokladu podl'a

pomeru stanoveného včlánku 3 ods.3.l písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky

Prijímatel' hľadí z vlastných zdľojov.

7 ' Poskytovatel' je oprávnený zvýśiť alebo zníźĺť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov

na Strane Poskytovatel'a maximálne do výšky 1 EUR v ľámci jednej Žiadosti o platbu'

Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.

8. Suma neprevyšujűca 40 EUR podl'a $ 33 ods. Ż z/akonao pľíspevku z BŠIp sa uplatní na úhrnnú

Sumu celkového nevyěerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti

z poskytnutých platieb, pričom Poskytovatel' môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pľi

prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby

alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné Stľany sa dohodli, že podrobnejšie postupy apodmienky, vrátane práv apovinností

Zmluvných strán týkajrice sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného

ľiadeniaEŠIF, ktoľý jepre Zm|uvné Strany záväzný, ako to vyplývaaj zčlánku 3 ods.3.3 písm.

d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu pľíslušných ustanovení ZmIuvy

o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných stľán'

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu ričtovných dokladov Dodávatel'ovi môže považovať aj:

a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, źe Dodávatel' postúpil pohl'adávku

voči Pľijímatel'ovi tretej osobe v súlade s $ 524 až $ 530 občianskeho zákonníka,

b) rihľada záloźnémłl veritel'ovi na základe výkonu zá'|oźného pľáva na pohl'adávku

Dodávatel'a voči Prijímatel'ovi v súlade s $ l5la až $ 151me občianskeho zákonníka,
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c) úhrada oprávnenej osobe na zátklade výkonu rozhodnutia voči Dodávatel'ovi v zmysle
všeobecne záväzných pľávnych predpisov SR,

d) zapoěítanie pohl'adávok Dodávatel'a a Prijímatel'a v súlade s $ 580 až Š 581 občianskeho
zákonnka, resp. $ 358 aź $ 364 obchodného zákonníka'

1 1. V prípade, Že Dodávatel' postúpil pohl'adávku voči Prijímatel'ovi tretej osobe v súlade s $ 524 až
$ 530 občianskeho zákonníka, Prijímatel' v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj
dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávatel'a na postupníka.

12. V pľípade úhrady záväzku Prijímatel'a záloźnému veritel'ovi pri výkone zá|oźného práva
napohl'adávku Dodávatel'a voěi Pľijímateľovi vsúlade s $ 151a až $ 151me občianskeho
zákonníka Pľijímatel' v rámci dokumentácie Żiadostĺ o platbu pľedIoźí aj dokumenty

preukazujúce vznik záIožného práv a.

13. V pľípade úhrady záväzkll Prijímatel'a oprávnenej osobe na zák|ade výkonu rozhodnutia voči
Dodávatel'ovi v zmysle Pľávnych predpisov SR Prijímatel' v ľámci dokumentácie Žiadosti
o platbu pľedloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napľ. exekučný pľíkaz,

vykonatelhé ľozhodnutie).

14. V pľípade zapoěítania pohl'adávok Dodávatel'a a Pľijímateľa v súlade s $ 580 až $ 58l
občianskeho zákonníka, resp. $ 358 až. š 364 obchodného zákonnÍka, Pľijímatel' v ľámci

dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúc e započ,ítanie pohl'adávok.

15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímatel'a, ktorý by sa pľi aplikácii niektoľého

z vyššie uvedených postupov dostal do ľozporu s Pľávnymi pľedpismi SR (napr. so zákonom

o rozpočtových pľavidlách apod.). Ustanovenia tohto článku sa záľoveň nevzťahujú ani

na pohl'adávku podl'a článkom 7 ods. 3 vZP.

článok 19 UcHovÁvłľrB DoKUMENTov
Prijímatel' je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podl'a článku 7 ods.7.Ż

zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontľoly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku l2
VZP. Stanovená doba podlä prvej vety tohto článku môže byť automaticky prediźená,(tj. bez potreby

vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na zálk|ade oznámenia

Poskytovatel'a Prijímateľovi) v prípade' ak nastanú skutočnosti uvedené v ělánku 140 všeobecného

naľiadenia o ěas tľvania týchto skutoěností.

článok 20 MENY A KURZovÉ nozornr,y
1. Ak Prijímate|'lhrźńza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú

preplácané v EUR. Pľípadné kurzové rozdiely znáša Prijímatel'; to neplatí v pľípade postupu

podľa odsekov 4 a 5 tohto článku YZP.Pripoužití výmenného kuľzu pľe potreby prepoětu sumy

výdavkov uhrádzaných Prijímatel'om v cudzej mene je Pľijímateľ povinný postupovať v súlade

s $ 24 zákonač,.43tlŻ002Z. z. o tičtovníctve v znení neskoľších pľedpisov.

2. Pľi prevode peňažných pľostriedkov v cudzej mene Zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet

dodávateľa Pľojektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímatel' kurz banky platný v deň

odpísania pľostľiedkov z űčtu, tzn. v deň uskutoěnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom

pľepoěítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímatel' do Żiadosti o platbu (zúčtovanie

predfinancovania, zúětovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu - refundácia).

3 ' Ak Pľijímat el' prevádza peńaźné pľostľiedky v cudzej mene Zo svojho úětu zľiaden ého v aldzej

mene na účet dodávatel'a Projektu v rovnakej cudzej mene' použije refeľenčný výmenný kurz

urěený a vyhlásený Euľópskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia
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účtovného prípadu. Týmto kurzom pľepočítaný výdavok na EUR Prijímatel'do Žiadosti o platbu

(zúětovanie predfinancovania, zričtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu _ ľefundácia)'

Ak Prijíma tel' využ'íva systém predfinancovania, tak v pľedloženej Žiadosti o platbu

(poskytnutie pľedfinancovania) použije kuľz banky platný v deň zdanitelhého plnenia uvedený

na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúětovanie pľedfinancovania) uplatní

postup podl'a odsekov 2 a 3 tohto ělánku VZP'

Ak Prijímat eľ vyuŽívasystém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne

natátavať kladnú a zápomú hodnotu vzniknutých kurzových ľozdielov. Tento závereéný

kumulatívny pľehl,ad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímatel'povinný priložiť k Žiadosti

o platbu 1s piíznakom závereěnál). Ak zo.zźlverečného kumulatívneho pľehl'adu vyplýva pre

Pľijímatel,a kurzová stľata, môže v ľámci Żiadosti o platbu (s pľíznakom závereč,ná) poźiadať

o jej pľeplatenie. Ak zo závereěného kumulatívneho prehl'adu vyplýva pľe Prijímatel'a kurzový

zisk, Pľijímatel' je povinný túto sumu vrátiť v súlade sčlánkom IOyZP. Postup podl'a tohto

odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia

alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava'
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.PREDMET PODPORY NFP

Pľíloha ě. 2 Zmluvy o pos$nutí NFP

1 Všeobecné informácie o pľoiekte

Názov plojektu: zefektívnenie zberu BRo a DSo v okrese Malacky

Kód projeku: 31 001 I 8483

Kód ŽoNFP: NFP3I 001 08483

0pe]aěný p]og]am: 3l 0000 - operaóný program KValita životného prostredia

Spolufinancovaný z: Kohézny fond

PÍioÍitná os: 3l oo1 o - l . UdrŽateľné VyuŽÍvanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Konkrétny ciel': 3l ool ool 0 - l .l .1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameranÍm na ich pľÍpravu na opätovné pouŽitie a

recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kategóľie regiónov:

Kategorizácia za Konkľétne ciele

3l ool ool o - l .l .'l Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameranĺm na ich prípravu na opätovné pouŽitie a

recykláciu a podpora pľedchádzania vzniku odpadov
Konkrétny ciel':

oblasť intervencie:

Hospodárska óinnosť:

01 7 - Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrenÍ na minimalizáciu, triedenie, recykláciu)

22 _ Činnosti súvisiace so Životným pÍostredĺm a zmenou klímy

ITMS
'2 0 1 Ą +

Predmet PodPory
7.12.201 6 1 l:08

62

126



2. Financovanie pľojektu
Forma financovania:

Pľedfinancovanie: IBAN Banka

sK865600000000 3241 022001 Prima banka Slovensko, a.s.

ReÍundácia: IBAN Banka

sK5656000000003209030001 Pľima banka Slovensko, a.s.

3.A Miesto ľealizácie pľoiektu
P.ě. štĺt Rogión

(NUrs lr)
Vyšší územný celok
(Nurs lil)

Okres
(NUrs tv)

Obec

l. Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kľaj Malacky Malacky

3-B Miesto ľealizácie pľojektu mimo opľávneného
Územia oP

Nezaevidované

4. Popis cielbvej skupiny
Cieľová skupína (relevantné v pľípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa na prijÍnateľa

5' Aktivity pľojektu

celková dÍžka Íealizácie hlavných akivÍt plojeku (v mesiacoch): l8
Zaěiatok realizácie hlavných aktivft plojaktu (zaóiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 3.2017

U.končenie realizácie hlavných akivÍt pľojekru (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viaceľých aktivÍt,ak sa ich realizácia ukoněuje v rovnaký óas):
8.2018

'llI]Ť.i'- r Predmet podpory
7.12.2016 I l:08
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Banka

o, a.s.

Banka

o, a.s.

5.1 Aktiviý p]oielđu ľealizované v opľávnenom území oP

Hlavné aktiviĘ projektu

1. Triedený zber komunálneho odpadu

Podpoľné aktivĘ pľoiektu

Podpomé aktivity:

Popis podpolných aktivít:

Priradenie ku konkrótnemu cieľu:

Podpoľné aktivity

3l oo'l o0'l o _ l .l .l Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameÍaním na ich pr[pravu na opätovné pouŽitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

5.2 Aktivity pľojektu ľealizované mimo opľávneného rizemia oP

Nezaevidované

ITMS
2 0 1',4

Predmet PodPory

7.12.2016''1t08
226 326
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6. Meľatelhé ukazovatele pľoiektu

6.1 Pľíspevok aktivít k meratelhým ukazovatelbm proiektu

Kód: P0087

MeÍateľný Ükazovatcľ: MnoŽstvo vytriedeného komunálneho odpadu

Subjekt: TEKOS, SPOL. S R.O.

Memáiednofta:

čae plnenia (v mesiacoch)l

Cetková cieľová hodnota:

tco:

Vrok

2O17;17

341 I 1 832

Konkľétny ciel':

Typ aktivity:

Hlavné aktivity pÍojektu:

3] 00l 001 0 - 1 .1 '1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameranÍm na ich prĺpravu na opätovné pouŽitie a

ľecykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

21 43l 00l 00'l - B. Prĺprava na opätovné pouŽite a zhodnocovanie so zameľaním na recykláciu nie nebezpečných
odpadoV Vrátane podpory systémoV triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozloŽitel'ných komunálnych odpadov

Cielbvá hodnota

Triedený zber komunálneho odpadu 2 017,'17

Kód:

Meřatelhý ukazovatcľ:

Subjekt: TEKOS, SPOL. S R.O.

P0089 Memá jednotka:

MnoŽstvo zhodnotených nie nebezpećných odpadov čas plnenia (v mesiacoch):

Celková cieľová hodnota:

lčo:

Vľok

12

0

34l l 1 832

KonkÍétny ciel':

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu: Triedený zber komunálneho odpadu

3] 00l 00] 0 - l ' 1 .l Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameranÍm na ich prÍpravu na opätovné pouŽitie a

recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

21 43l 00'l 00l - B. PrÍprava na opätovné pouŽite a zhodnocovanĺe so zameranĺm na recykláciu nie nebezpečných
odpadoV Vľátane podpory systémov triedeného zbeľu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozloŽitel'ných komunálnych odpadov

Gielbvá hodnota

0

Kód:

Meľđgľný ukazovatoll

Subjekt: TEKOS, SPOL. S R.O.

P0702 Memá jcdnotka:

Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov čas plnania (v mesiacoch):

Gelková cieľová hodnota:

lčo:

Vĺok

12

2017,17

341 I I 832

Konkrétny ciel':

Typ aktivity:

Hlavné aktiviĘ projektu:

3'l 00l 00] 0 - l.'l .l zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prÍpravu na opätovné pouŽitie a

recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

21 43l 00'l 00l - B. PrÍprava na opätovné pouŽite a zhodnocovanie so zameranÍm na recykláciu nie nebezpeóných
odpadoV Vrátane podpory systémoV triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozloŽitel'ných komunálnych odpadov

cieľová hodnota

Triedený zber komunálneho odpadu 2017,17

Predmet podporyTTMS
201Ą-| 7.12.20161 1:08
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Subjckt: TEKOS, SPOL. S R.O.
341 I I 832

Konkľétny cieli

Typ aktivity:

31 001 00r 0
recykláciu a

l.l 'l Zvýšenie miery zhodnocovanĺa odpadov
podpora predchádzania vzniku odpadov

so zameranÍm na ich pľÍpravu na opätovné pouŽitie a

2l.43100l00l _ B. Príprava na opätovné pouŽite a zhodnocovanie so zameraním
odpadovvrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory
ľozloŽitelhých komunálnych odpadov

na recykláciu nie nebezpeěných
predchádzania vzniku biolog'icĘ

Cieľová hodnota
Hlavné aktiviĘ plojektu: Triedený zber komunálneho odpadu

6.2 Prehläd meľateľných ukazovatelbv pľojektu
Názov Mernájednotka

0

Kód
Celková cielbvá
hodnota

2 017,17

Príznak rizika Relevancia k HP

Áno

Nie

P0087

P0089

P0702

MnoŽstvo vytriedeného komunálneho
odpadu

MnoŽstvo zhodnotených nie nebezpeóných
odpadov

Zvýšená kapacita pre triedenie
komunálnych odpadov

t/rok

t/rok

t/rok 2 017,17

0 Áno

UR

UR

UR

P0703 zvýšená kapacita pľe zhodnocovanie
odpadov

t/rok 0 Nie UR

T lné údaje na úľovni pľojektu
Nezaevidované

Predmet podpory 5zo426
7.12.201611:OB
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8. Rozpoěet pľoiektu

8.1 Rozpoěet pľijímatelh

PriamevýdavĘ

Typ akivity:

}llavné aktivity plojektu:

Skupina výdavku:

2143t00l00l _ B. Prípľava na opätovné pouŽite a zhodnocovanie so zameranÍm na recykláciu nie nebezpeóných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložitel'ných komunálnych odpadov

oplávnený ýdavok

Triedený zber komunálneho odpadu

023 _ Dopravné prostriedky

022 _ samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných VecÍ

1 127 88733e

l 0l 0 387'33 €

ll7500'00€

Nepľiame výdavky

Konkrétny cieľ:

Podpoľné akivity:

Skupina výdavku:

31 00l00l 0 ' l .l .1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameÍanÍm na ich pĺípravu na opätovné pouŽitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

opľávnený výdavok

Podporné aktivity 0'00 €

nezaevidované

8.2 Rozpoěty partnerov

Nevzťahuje sa na prijĺmateľa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov: l l 27 887,33 €

Celková ýška opľávnených výdavkov pľe pĺojeĘ geneľujúce pr|iem: 1 127 887,33 ę

Pelconto 3poluÍinancovania zo zdrojov EÚ a šR: 95,0000%

Maximálna výška ngnáv]atného íinančného príspavku: l 07l 492,96 €

Výška spolufinancovania z vlas{ných zdlojov pliiím.teľa: 56 39437 €

Predmet podpory

7.12.20161"1i08
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Pľíloha č.3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Názov poskytovatel'a:

Názov prijímatel'a:

Názov pľojektu:

Kód pľojektu /ITMS2014+/:

(dälej ako,,Pľojekt,,)

Podpis:

Meno a priezvisko štatutáľneho

HLASENIE o z^ČArÍ
RE ALIZÁ crn HLA vNÝcH ł rŤlýÍ^ľ PRoJEKTU

Ako Pľijímatel' v rámci vyššie uvedeného Pľojektu oznamujem Poskytovatelbvi, že dňa
il?łĺY 

**RRl začala r"alizacii nĹ""ňn aktivít "p-"ńl"" 
to realizáci.u nasledovnej hlavnej

(i) zaěatím stavebných prác naPľojekte' alebo
(ii) vystavením pľvej písomnej objednávky pre dodávatel'a, alebo nadobudnutím účinnosti pľvejzmluvy uzavretej s dodávatelbm, pokial'nebola uy.tuu"na objednávka, alebo(iiĐ zač'atímposkytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
(iv) zač,atímriešenia výskumnej alalebovývojovej úlohy v ľámci Projektu, alebo(v) zaěatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktoľú neÄožno podradiť pod body (i) až (iv)aktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe ě. 2 Zmluv1r o poskytnutí NFP, ktorouje:...............

Zároveň Poskytovate|? 
i"foTT"j:m o tom, že podpoľné aktivity Pľojektu, ktoré vecne bezprostrednesúvisia s hlavnými aktivitami ľ'äi"nu,-ňoii u.,ĺrn"ipro;"Liu uyíonávané od DD.MM.RRRR4.

V ............... ...., dňa DD.MM.RRRR

or gánu/ zástupcus prijímatel'a: ..

l Uved'te dátum' ktorý sa viaže k vami d'alej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktoľú stevrámci Projektu začali vykonávať ako p;",i 
"il;;;;;;'ä";t)_ vpľĺoľ'e ě. ź-r:Äir, poskytnutí NFPuzavľetej medzi poskytovatel'om a pľijímatel'om na ľealižáciu Pr;j;'kt' s uvedeným kódom Projektu.2 Kľížikom označte iednu tllavnú aktivitu, ktorú ste začali vykonávať ako pľvú a ktorou sa začala realizáciahlavných aktivít Pľojektu v'deň' 

"t*7:" 
*áJ"n1ĺ v tomto nler"Ĺ?."Äŕ v ."n istý deň bola začatáręalizácia dvochalebo viaceľých hlavných aktivít ProjeĹ,u, or*eĺ sa ktoľákol,vęk z nich.

3 Uvedte názov konkrétnej.prvej hlavnej aktivity podl,a PrÍlohy č. 2 Zmluvyo poskytnutí NFP, vo vzťahu
läĺ''",ľ 

sa hlásenie o začalí realizácie l-'l*"ý.ľ' uL,iuĺt p.offi oäo'i"". t.j. uvádziru nárou_ibu jednej hlavne.j
a Uved'te dátum, kedy s[e začali vykonávať op
Nľľ, pľĺoorn detu- .ôz" byť skorší uęo ;f{9ĘTĹďlr4u uvedenú v PríIohe č. 2 Zmtuvyo poskytnutí
s podmienkami uvedenými vo výzve. ltum Začatia prvej hlavnej aLti"ity-pl:"łrí".ł je to v súlade
5 Nehodiacę sa pľečiarknite



{D I
Pľíloha č,.  Zm|uvy o poskytnutí NFP

Táto Príloha Zn:iluvy o poskytnutí NFP slriži na určovanie vyšky vrátenia poskytnutého pľíspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravyv nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov veĘného obstarávania v '-ysl" zákoiao Vo. Všetky lercentuálne sadzby sa t kaj pľípadov, ked,konkĺétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na vysledok Vo.

Vprípadeporušenípravidiel uvedenych vPrávnych predpisoch ďa|ebo Právnych dokumentov tykajricich sa obstarávaniazákazieknespadajricich pod zákono Vo bude toto porušenie s ohľadom na uvedeny zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu poruś"nĺu a na zátk|ade tohto zaradenia bude určená ná|ežiacafinaněná oprava' Vprípade, že kontrolou bude zistené, že Pr\jímatel'nepostupoväl pri obstarávaní zákazky podlä zákona oVo, avšak na tento postupv zmysle pravidiel uveden1ich v Právnych predpisoch ala|ebo v Právnych dokumentoch nebol oprávneny, buđe určen 6l finančná oprava vo vyške 1OO vozhodnoty oprávnenych vydavkov slivisiacej zákazky. Pokial' dané porušenie zadávania zákazky nespadajĺcej pod zákon o Vo nie je možné priradiťk žiadnemu z porušení uvedenych v tejto prílohe, vyška finaněnej opravy sa urěí vo vyške 5, IO,25 aléuo too va zhodnoty zákazky a to podl,a závatnostiporušenia.

-/

V škafinančnejopľavy

V prípade nadlimitnych zákaziek,
v rámci ktor ch nebolo
oznámenie zverejnené v radnom
vestníku EU, ale zadávanie
zákazky bolo korektne zverejnené
vo vestníku Úvo sa uplat uje
korekcia25 Vo

100 %o

Popĺs poľušeniď pľíktady

Pre toto porušenie sa vzťahujri aj všetky prípady, keď veĘny
obstarávatel' zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti
postupovať podl'a zákona o Vo v zmysle $ 9 ods. 1, čo zárove
znamená nedodržanie postupov povinnosti zverej ovania zákazky,
nakolko veĘny obstarávatel' neaplikovaním zákonnych postupov
s časne nedodrží povinnosť adekvátneho zveĘnenia iadávania
zákazky. Tieto prípady srí napr. : neoprávnenosť použitia vynimky zo
zákona v zmysle $ 1 ods. Ż, až. 5 zákona Vo, uzavretie zrnluvy
priamym rokovacím konaním podlä $ 58 zákona o Vo bez splnenia
podmienok na jeho použitie.

VeĘny ného
z kona1

vereJ
ods.23$

vyhlásenío
podläradua

oznamenrelal
radu

nepos
publikačnému

obstarávatel'l
starávaniaob

oVO

Názov porušenĺa

Nedodržanie postupov zveĘ ovania
zákazky v zmysle zákona o Vo

c.

oznámenĺe o v

1

loznačenie,,VeĘn obstarávateľ"savzťahujeajnaobstarávateľavzmysle$8ziíkonaoVoaosobuvzmysle$7zákonaoVo
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I

lÜvo - v ostatnych prípadoch
nedovoleného spájania

25 vo v prípade zákaziek v rámci
ktorych bol obídeny postup
zadáv ania nadli mitnej zákäzky
(a teda v rámci nich nebolo
zverejnené oznámenie o vyhlásení
Vo v radnom vestníku EÚ;, ale
zadávanie zákazky bolo korektne
zveĘnené vo vestníku Úvo.
Uplat uje sa na každrĺ
z rozdelen' ch zákaziek

z rozdelen, ch zákaziek

25vo v prípade, ak bol obídeny
postup zadáv ania nadl imitnej
alebo podlimitnej zákazky v
d sledku zahrnutiatakej dodávky
tovaru ďebo poskytnutych
služieb, ktoré nie s nevyhnutné
pri plnení zákazky na stavebné
práce doPHZ.

sa na každrí700 vo - vzťahuje

zákaziek
v prípade, že skľátenie

lehoty bolo rovné alebo väčšie

25 Vo

ako 50 Va zo

VeĘny obstarávatel'porušil $ 5 ods. 72 zákonao Vo, ak namiestovyhl ásenia nadlimitnej. za\az\v rozdelil predmet zákazky u ."ĺirouuttak napr' dve podlimitné zákazky ĺĺm sa vyhol použitiu postupuzadávania nadlimitnej 
'zál<azky', 

resp. ak 
'namiesto - 

uy žr"nĺupodlimitnej zákazky rozdelil preámet ,äkazky a realizova| tilr' napr. zzákazky podlä $ 9 ods. 9^zákona o Vo,- čí- J;yholpä.,up'
zadán ania podlimitnej zákazky .

Verejn obstarávatel' porušil $ 5 ods. 3 zákona o Vo, ak zákazkunapr' na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahlĺul dopodlimitnej zákazky na realizáciu stavebnych prác, p'ĺeo. Joäaumpredmetného tovaru by nebola nevyhnutnä krealizicii tychtostavebnych prác.

Nedovolené spojenie nes visiacich tovarov alebo sluŽieb do jednéhopostupu veĘného obstarávania (pričom zákazka nĺ";" .o'áJl"na nučasti), ěo m že obmedziť hospodäsku s łaž a mať za'násl"aot nĺ'Lypočet predlo žen ch ponlík.

la

na
ZA

alebo

a.

použitiu

malo

zadávan

to

sa

zákazky

zákon

tovaru

byak

hnriť

plnení

postupu

bnosti

vy

o

pn
dodávky

ps

alebo

z
zákazky

ciel'om

takej
hnutné

s

lužiebs

nevy
hodnoty

zákazky

su

alebo

zákazky

zahrnutie
nre

tovaru

alebo
ktoré

nadlimitnej
predmetu

predpokladanej
tohto

do

zákazky
služieb,

zadávanja

vy atie
práce

rozdelenieoIde
postupu
podlimitnej
poskytnutia
stavebné
následok

ěast)ostlžiadopredloženienabo
zákonom

ale(pon k
stanovenyrrutliako

predkladaniena
kratšia

Lehota
bola

anreSpáj

predmetu
nedovolené

rozdelenie

zákaziek
alebo

Nedovolené
zákazky
predmetov

zákonnej
pon k

minimálnej
predkladaniena

Nedodržanie
lehoty

Ż

-t

o
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I0 % v pľípade že toto skrátenie
bolo rovné alebo väčšie ako 30 7o

zo zákonnej lehoty

5 vo v prípade akéhokoltek iného
skrátenia leh t (e možné zníž'iť
až na hodnotuŻvo, pokial'sa má
za to, że povaha a záv aŹnosť
nedostatku neopodstat uje
uplatnenie 5 Vo kor ekcie.
25 vo v prípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o s ťažné
podklady je menej zko 50 %o

lehoty na predloženie pon k (v
slílade s príslušnymi
ustanoveniami)

I0 7o v prípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o slíťažné
podklady je menej eko 60 Va

lehoty na predloženie pon k (v
srilade s príslušn mi
ustanoveniami)

5 vo v prípade, ak lehota na
prijímanie žiadostí o s ťažné
podklady je menej ako 80 Vo

lehoty na predloženie ponrik (v
srilade s príslušnymi

VeĘny obstaľávateľ skrátil lehotu na predloženie pon k v zmysle $
51 ods. 1 písm. b), avšak zd vodu nekorektného zveĘnenia
predbežného oznámenia nebol oprávnen na toto skrátenie

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o slĺťažné podklady je
neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie pon k,
čím sa vytvfua neopodstatnená prekážka k otvorenej s ťaźi vo
veĘnom obstarávaní.

Zźkladná sadzba korekcie je uvedená v stipci ,,Vyška finančnej
korekcie", priěom konečnrí sadzbu korekcie je potrebné uľčiť na
individuálnej báze (prtpad od prípadu). Pri určovaní v šky korekcie
je možné brať v vahu zmier ujrice faktory vďahujĹlce sa
k špecifickosti a komplexnosti zákazĘ (administľatívne zaťaźenie,
ťaŽkosti spoěívajrice v doručení s ťažn chpodkladov)

Nedodržanie minimálnej zákonnej
lehoty na predloženie žiadosti o ričasť2

Stanovenie lehoty na prijímanie
žiadostí o s ťažné podklady (vzťahuje
sa pre veĘn s ťaŽ, s ťaž,návrhov
alebo podlimi tn ch zákaziek)

4

z l-nhoty s stanovené pre užšiu s ťaź arokovacię konanie so zverejnením.
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70 %o

táto sadzba m že byť zníźenána5
vo podl'a zánaźnosti

Ż5 vo

táto sadzba m že byť zníźenána
l0 Vo alebo 5 Va podl'a závaźnosti

táto sadzba m že byť zníźenána
25 Vo,10 Vo alebo 5 7o podl'a
závaźnosti

100 ?o

Ż5 vo

táto sadzba m že byť zníženána
10 Vo alebo 5 Vo akpodmienky
časti/kritéria na vyhodnotenie

pontík boli uvedené v oznátmení
(alebo kritériá na vyhodnotenie
pon k v s ťaźn chpodkladoch)
ale neboli dostatoěne opísané.

Táto sadzba m že byť zníżená'na
I0 va alebo 5 vo v závis|osti od
závažnosti porušenia

25 Vo

Lehota na predkladanie ponrik (alebo lehota na predloženie žiadosti
o čast) bola predlžená, pričom verejny obstarávatel'nezveĘnil trito
skutoěnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚlvo
vestníku Vo

Verejny obstarávatel' zadá zákazku na základe rokovacieho konania
so zverejnením, avšak takyto postup nie je oprávneny aplikovať
podľa dotknutych ustanovení zákona o Vo.

VeĘny obstarávatel' zadá' zákaz|u v oblasti obrany a bezpečnosti
prostredníctvom s ťažného dial gu alebo rokovacieho konania bez
zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takychto postupov
opodstatnené.

Podmienky ričasti sri uvedené iba v s ťaŽnych podkladoch ala|ebo
podmienky liěasti publikované v oznámení nie srĺ v srilade s
podmienkami ričasti podl'a sríťažnych podkladoch a]alebo kritériá na
vyhodnotenie pon k, vrátane váhovosti nie s uvedené V
oznámeníls ťaźnych podkladoch ďalebo keď v s ťažnych
podkladoch absenĘ pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá
uplatnenia kritérií sti upravené nedostatoěne, neurčito a pod."

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od
podania pon k z d vodu nezákonnych podmienok ličasti a]alebo
kritérií na vyhodnotenie ponrik stanovenych v oznámení alebo
v sriťažnych podkladoch' napr. povinnosť subjektov mať už' zriadenri
spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regi ne, povinnosť

Nedodržanie postupov zveĘ ovania
opravy oznámenia o vyhlásení
veĘného obstaľávania v prípade

- predĺženia lehoty na
predkladanie pon k

- predĺženia lehoty na žiadosti o
čast'3

Prípady neopráv uj ce použitie
rokovacieho konania so zveĘnením

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany
a bezpečnosti - nedostatočné
zd vodnenie nezverej ne nia zákazky

Neurěenie:
- podmienok ričasti v oznámení,

resp. vo vyzve na predkladanie
ponlík,

- kritérií na vyhodnotenie pon k
(a viáh kritériQ v oznámení,
resp. v zve na predkladanie
ponk alebo vsťažnych
podkladoch

Neziíkonné al a|ebo diskľiminačné
podmienky ríčasti ďalebo kľitéria na
vyhodnotenie pon k stanovené
v s ťažn1ch pokladoch alebo oznámení

5

6

7

8

9

3 Lehoty s stanovęné pre užšiu s ťaž. arokovacie konanie so zverejnením.

t$ qL
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Ż5 7o

Táto sadzba m že byť zníźenána
I0 vo alebo 5 7o v závislosti od
závatnosti i porušenia
25 Vo

Táto sadzba m že byť zníźenána
I0 vo alebo 5 va v závislosti od
závaźnosti porušenia

Nedostatočne opísany predmet zákazky

prava podmienok časti po otvorení
ponríVžiadostí o riěasť, čo malo za
následok nesprávne prijatie ponuky
uchádzačal žiadosti o ričasť záuj emcu

opis predmetu zákazky v sríťažnych podkladoch je nedostatočny,
nejasny, neurčity, opísany všeobecne, resp. neobsahuje rozhoduj ce
informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej
ponuky. a

s t'aže
Podmienky riěasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia
podmienok riěasti, čo malo za následok prijatie
achádzač,ovlzáujemcov, ktoľych ponuky by neboli prijaté, ak by sa
postupovalo podl'a zverejnenych podmienok ričasti.

10 Vo

T áto sadzba m že byť znížená na
5 vo v závislosti od závažnosti
porušenia

V prípade zrealizovanych prác,
ktoré neboli zverejnené'
zodpovedajrica hodnota prác je

I00 Vo korekcie

25 Va

Táto sadzba m že byť zníž.enána
I0 va alebo 5 vo v závislosti od
z paźnosti senla

12

T3

25 Vo

T á,to sadzba m že byť zniŻená na
l0 vo alebo 5 vo v závislosti od

uchádzač,a mať skisenosť v danei kraiine alebo regi ne.
Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesrivisia a nie
s primerané kpredmeta zákazky, sa nezabezpečí rovnaky prístup
pre uchádzaěov alebo dané poźiadavky vytvárajri neopodstatnené
prekážky k otvorenej s ťażi vo veĘnom obstarávaní

Určenie technickych štandardov, ktoré s príliš špecifické, tak źe
nezabezpećia rovnak prístup pre uchádzačov alebo vytváraj
neopodstatnené prekážky k otvorenej s ťaźi vo veĘnom obstarávaní

Podmienky riěasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia
podmienok časti, čo malo za následok vylríčenie
uchádzač,ovlzáujemcov, ktorych ponuka by bola pnjatá, ak by sa
postupovalo podl'a zverejnenych podmienok ěasti.

Podmienky riěasti nes visia a nie s
primerané k predmetu zákazky

Technické špecifikácie predmetu
zákazky sri diskriminačné

Uprava podmienok ričasti po otvorení
ponrilďžiadostí o časť, čo malo za
následok nesprávne vylrĺěenie
achádzač,alzáujemcu

10

11

I4

4 Vec C-340/02 (Eur pska komisiď Francrízsko) avec C'299l08 (Eur pska komisia / Francrizsko)
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závažnosti porušenia

Ż5 vo

Táto sadzba m že byť zníźenána
I0 vo alebo 5 vo v zánislosti od
závaźnosti porušenia

Táto sadzba m že byť zníźenána
I0 vo atebo 5 vo v závis|osti od
závaźnosti porušenia

25 Vo

Ż5 va

Táto sadzba m že byť zníźenána
I0 7a alebo 5 vo v zánislosti od

Poěas hodnotenia achádzač,ovlzáujemcov, boli ako kritéria ĺa
vyhodnotenie ponrik použité podmienky ričasti alebo neboli
dodrźané kritéria na vyhodnotenie ponlik.

Počas hodnotenia achádzaěovlzáujemcov neboli dodržané

podmienky ričasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponrik (resp.

podkritériá alebo váhy kritéri| definované v oznámení alebo

v s ťažn; ch podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie
ponik v rozpore s oznámením a sliťažn mi podkladmi Príklad:
Podkritéria použité pn zadaní zźkazky neslivisia s kritériami na

whodnotenie ponrik uveden mi v oznámení/s ťaźn ch podkladoch

Písomné zachytenie procesu t1íkajriceho sa konkrétneho pridel'ovania
bodov pre kaźdĹl ponuku je nejasn /neoprávnenylnedostatoěn
z hl'adiska transparentnosti alebo neexisĘe.

Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetĘ
podstatné prvky vyžadované zfüonom o Vo

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky 1ba

niektorym záujemcom.

Nezaslanie oznámenia o vysledku vyhodnotenia pon k niektorym
záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neríspešní

VeĘn obstaľávateľ porušil povinnosť podlä $ 33 ods. 6 zźkona o
Vo požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predloženych dokladov
vždy, keď z predloženych dokladov nemožno pos diť ich platnosť
alebo splnenie podmienky ričasti
VeĘn obstarávateľ umožní uchádzačov il záujemcovi modifikovať
(zmeniť) jeho ponuku poěas hodnotenia pon k

Vyhodnocovaniepon k
uchádzačov/Žiadostí o ríčasť záujemcov
v rozpore s podmienkami tičasti
uveden mi v oznámení a sliťažnych
podkladoch ďalebo vyhodnocovanie
pon kuchádzačov v rozpore s

kritériami na vyhodnotenie ponlik a
pravidlami na ich uplatnenie

Nedodržiavanie zásady
transpaľentnosti ďalebo rovnakého
zaob chádzarlia po ěas po Stupu
zadánaniazákazky

Modifikácia (zmena) ponuky počas
hodnotenia ponrik

15

1 6

1 7

)o
-ź
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5 Limitovan stupe flexibility m źebyť aplikovateľn /aplikovany na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto moŽnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej
implementáciu nie sli stanovené jasn m a presnym sp sobom v oznámení alebo v sriťažnych podkladoch (C-496l99, bod 1 1 8). Keď takáto moŽnosť nie je predpokladaná (nie
je uvedená v s ťažn1lch podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sri nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatn ak:

1. Verejny obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli sríčasťou p vodnej zákazky, tak by sa z častnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli vp vodnej
zákazke',

Ż. Zmeny umož uje zadaníę zákazky záujemcovi inému ako by bol p vodne akceptovan ;

3. verejn obstarávatęľ rozšíri rozsah zźkazky obsahuj ci tovary/službyĺpráce, ktoré p vodnę zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmęní ekonomickri rovnováhu v prospech víťaza sp sobom, ktoní p vodná zákazky nęumoŽ ovala.

Úradn1í orgán - Úrad pre verejné obstąr vanie na zĺiklade vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo Ro (bližšie podrobnosti viď. Metodiclq polq, CKo ku
konfliktu záujmov)

závaźnosti porušenia

25 Va

Táto sadzba m že byť zníženána
I0 vo a|ebo 5 vo v závlslosti od
zźxaźnosti porušenia
Ż5 va

Táto sadzba m že byť zníźenána
I0 vo alebo 5 vo v závislosti od
závatnosti porušenia

Ż5 va

IOO Vo

Realizácĺa zálkazky
Ż5 vo z ceny zmluvy

plus

V kontexte Verejnej alebo užšej síťaźe verejny obstarávatel'rokuje
s uchádzaěmilzáujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k
podstatnej modifikácii (zmene) p vodnych podmienok uvedenych
v oznámení alebo v sriťažnych podkladoch.

V rokovacom konaní so zveĘnením p vodné podmienky zákazky
boli podstatnym sp sobom Zmenené, čo by bolo d vodom na
vyhlásenie novej zákazky alalebo Zmenou podmienok zákazka
prestala spl ať podmienky od vod ujlice použitie rokovacieho
konania so zverejnením
Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vďahu k obstarávanym
tovarom, prácam alebo službám, a|e veĘny obstarávatel' predtym
ako odmietne takrito ponuku nevyźiada písomne podľobnosti
t kajrĺce sa zákJadn' ch charakteristickych parametrov ponuky, ktoré
považuie zad ]eżité
Konflikt zátujmov medzi verejnym obstaľávatelbm/prijímatelbm a
uchádzačom alebo záujemcom preukázany zodpovednym s dnym
alebo radn m orgánom

Po podpise zmluvy boli doplnenélzmenené podstatné náležitosti
podmienok uzatvorenej zmluvy tykajríce sa povahy a rozsahu prác,
lehoty na realizác\u predmetu zmluvy, platobn1 ch podmienok

Rokovanie v priebehu síťaže

V rámci rokovacieho konania so
zveĘnením nastala podstatná
modifikácia (zmena) podmienok
uvedenych v oznámení alebo
v s ťažnych podkladochs

odmietnutie mimoriadne nízkej
ponuky

Konflikt záujmov

Podstatná zmena častí podmienok
uzatvorenej zmluvy oproti častiam
obchodnych podmienok uvedenych

1 8

I 9

Ż0

2T

2Ż
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7 YecC-496199P, cAS Succhi di Frutta spA, [200a] EcR I- 3801 odst. 11 a 118, Vec C-340l02' Eur pska komisia v Franc zsko ÍŻO04] ECR I_ 9845, Vec C-91l08, Wall

AG, t20101 ECR I- 281s

: äiľffłilxľ"ä:ľ.Jľ:ľ:l|lností.. by mal byť interpretovan sp sobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tych prípadoch, ktoré verejn obstarávateľ ani pri

za,,nepredvíđanli okolnosť.. (T-540/10 aT-Ż35ĺI1). Tieto dodatočné p"ĺ""ĺrruzuy nem žu b/ tompenzované hodnotou zrušen ch práclslužieb' Hodnota zrušen ch

prác/služieb nemá vplyv na vypočet Żo 7o limitll'
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a

V prípade, že všeĘ dodatoěné

hodnoty prácltovarov/služieb
v dodatočny ch zákazkách
nepresahuj 20ło z hodnoty
p vodnej zákazky a sričasne táto

hodnota dodatoěnych zákaziek
sama o sebe nePredstavuje
hodnotu nadlimitnej zźkazky,
m že byť korekcia zníźenána Ż5

dodatočnejI00 7o hodnotY
zákazky

7az

Hodnota zníźenia rozsahu

Ż5 7o zhodnoty konečného
ľozsahu (iba ak zníźenie v rozsahu

Plus

hodnota dodatočnych vydavkov
z plnenia zmluvy vychádzaj cich
z podstatnYch zmien zmluvY

konania.

priameho

na

resp.
vereJnomo

rokovacieho

zákazky
ustanovenrarru

konanie,
zákonom

rokovacie

dodatočné
SO

relevantn miS

ale

použitie
pname

srilade

srilade

na

vanl,

pouźité

obstará
zadané

zadanát

nebolo
podmienky

bola
nom

J

neboli
t.

vereJo
zźkazka

splnené
obstaľávaní,
neboli

P vodná
zákona
prácelslužby

Vo, ale následne bolsrilade so zákonom oZákazka bola zadan6, v
zníźeny rozsah zákazky -

a špecifikácie mateľiálov,
od prípadu k prípadu, či
zmenu. 7

zźtkazomSOrozpore
o

dodatok
vozźkona

uzatvoril
1ods.0a1

obstarávatel'erejny
u
v

hnutné vždy pos diť
jedná o ',podstatn 

"
alebo cenye. Je nevY
sa v danom prípade

Zákazka n a dopl uj lic e sta

alebo služby (ak takáto zátkazka

predstavuje podstatn modifikáciu
povodnycľl żmluvnych podmienoks)

b ola zadaná b ez p ouźitia roko vac ieho

konania bez zveteinenia, resP.

priameho rokovacieho konania,

- alalebo dopl ujrice práce alebo

služby boli zadané v rozpore

s podmienkami uvedenYmi
v ustanovení $ 58 písm' c)
alebo i), e

vebné práce

zákazkyZníźenie rozsahu

sriťažn; chv oznámení alebo v
podkladoche

Ż4

Ż3

s



o I
do datočn eildodatočn c h zákaziek
10 Va.

Táto sadzba m že byť zníženána
5 vo pođľazávaźnosti

10 Vo.

Táto sadzba m že byť zníźenána
5 %o podľazáxaźnosti

VeĘny obstarávatel' nepostupoval v srilade s $ 43 ods. 3 zákona
o Vo keď pri veĘnej nadlimitnej alebo podlimitnej sriťaži na
dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektroniclci aukciu

Verejny obstarávatel'nepostupoval podlä $ 96 zákona o Vo, ak ide o
dodanie tovalu, uskutočnenie stavebnych pľárc alebo poskytlrutie
služby bežne dostupnych na trhu, ale na obstaľávanie použil postup
podl'a s\ 9 ods. 9 zákona o Vo alebo postllp podl'a $ l00 aź 102
zákona o Vo.

Porušenie povinnosti pouŽiť pri
verejnej sÍÍaźi, užšej s ťaži alebo
v rokovacom konaní so zveĘnením
elektroniclĺi aukciu _nadlimitná,
podlimitná zákazka na dodanie tovaru
(resp. p odl i mi tná zákazka b ez v y uźitia
elektronického tľhoviska pri tovaroch
bežne dostupn ch na trhulo)
Porušenie povinnostil 1 zadátv ať
podlimitn zákazkl,l na niíkup tovarov'
stavebnych prác alebo služieb, bežne
dostupnych na trhu, prostredníctvom
elektronického trhoviska

25

Ż6

10 Uplat uie sa pri Vo ktoré bolo preuklŁatelhe zaěaté po 30.6.Ż01'3 v zmysle novely zákona o Vo č. 95l2O|3 Z.z.
ll Povinnosť zadávania podlimitn1ch zákaziekbežne dostupn ch na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v $ 155m ods. 13 zilkona
o VO.
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G 3
PríIoha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

Podrobn rozpoć,et projektu

Tekos Malacky, s.r.o.

ZeÍektívnenie zberu BRo a DSo V okrese Malacky

Názov prijímatel'a:

Názov projektu:

127 600.00

29 835.20

24992,00

I 353 464.79

470 560,00

70 040 00

109 200,00

48UO.AO

6 807,99

143 880,OO

86 280,00

86 797.60

126 720.00
21 912.00

392133,33

583ffi.67

20826,67

1127 8ďl.s3

40700.oo
'l ĺ9 9oo.oo

71 900,00

5 673,33

91 000,00

72331.33
106 333-33
105 600.00
18 260.00
24862.67

392 133,33

58 366.67
40 700.00
119 900.00

71 900,00

72331.33
106 333,33
105 600.00
18 260.00
24 862.67

1 134,67

't8,20

20 826,67

1.00
1.00
1.00

5,00

1,00

1,00
1.00
1,00
't,00

1,00
1,00

5 000,00

1,00

ks
ks
ks
ks

ks

ks

ks
ks
ks

ks

ks

ks

ks

023 Dooravné orostriedkv
023 Dopravné prostriedkv

023 Dopravné prostriedkv
023 Dooravné orostriedkv
023 Dopravné prostriedkv

022 Samostatné hnuteľné veci
a s borv hnuteľnrÍch vecí
022 Samostatné hnutel'né veci
a srjborv hnuteľnr7ch vecí

023 Dooravné orostriedkv
023 Dopravné orostriedkv
023 Dooravné orostriedkv

023 Dopravné prostriedky

022 Samostatné hnutel'né veci
a sÚborv hnutel'nrich vecí

023 Dopravné prostrĺedky

Druič stavebného odpadu
Teleskopiclę nakladď

Traktoroví nosič kontainerov

Zberové vozidlo na BRo s
rotačn m lisovaním 6x2 s
um,Úvačkou
Traktor

Druič dreveného odpadu

Miešací voz s hydraulickou rukou

Ramenowł nakladač
Príves za ramenouí' nakladač
Vvsokozdvižnlí vozík

Kontajner na stavebn odpad

Zbemé nádoby 12ol na BRo

Mostová váha nad rov ová


